
Afmetingen eindproduct: L 180 x B 161 x H 76 cm.

Dit meubel is demontabel t.b.v. opslag of verhuizing.

meubelwerktekening picknicktafel ‘nevada’  
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zaaglijst

Lees eerst de hele gebruikshandleiding door voordat je begint te zagen.
Zet de nummers dun met potlood op de panelen (eventueel op stukjes crèpetape).

Nummer Aantal Afmeting:    L B D

Blad

H1 4 1800 195 30

Bankjes

H2 6 1800 90 30

Onderstel

V1 2 662 100 30

V2 2 1570 100 30

V3 4 922 80 30

V4 2 754 60 30

H3 2 662 60 30

H4 1 662 100 30

H5 4 250 60 30

Materiaal:
– steigerplank of tuinhout, dikte 30 mm. 

(zie de zaaglijst hieronder)
– verzonken schroeven (bij voorkeur Torx of Inbus):
 4x45, 62 stuks
– slotbouten M8x70 + sluitring en moer, 16 stuks 
– watervaste constructielijm (‘bruislijm’), 1 flesje
– schuurpapier K120 K180 (evt K220)
– crèpetape
– materiaal naar keuze voor de afwerking:  

lak, beits o.i.d.

Gereedschap:
– cirkelzaag als je de planken zelf wilt zagen
– handzaag / decoupeerzaag
– (accu)boormachine
– haak
– boortjes 4 en 8 mm  
– verzinkboor
– schroevendraaier/bitjes
– lijmtangen 
– steek- of ringsleutel 10 

Niet noodzakelijk maar wel handig:
– schuurblokje

(Semi)professionals kunnen gebruiken:
– fasefrees 45° of schaafje voor het kantenbreken

benodigdheden
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stap 1: lees dit eerst 

Maatvoering
Bij de maatvoering van deze tafel hebben we gekozen voor afmetingen die optimaal uit standaardmaten hout gaan. Mocht 
je de tafel in een andere lengtemaat willen maken, dan kan je de zaaglijst eenvoudig aanpassen. Je hoeft alleen de bankjes 
en V4 aan de bladmaat aan te passen: montage blijft hezelfde.

Materiaal
Deze picknicktafel kan worden gemaakt van steigerhout, 195 x 30 mm. Dit materiaal is in verschillende lengtematen bij de 
betere houthandel te koop. Voor blad en bankjes kun je ook kiezen voor tuinhout, bewerkt voor buitenomstandigheden. 
Alle onderdelen van de tafel moeten gezaagd worden met een (tafel)cirkelzaag. Je kunt ook de houthandel vragen om alle 
onderdelen voor je te zagen. Het bewerken van de onderdelen kan met een decoupeerzaag of een gewone handzaag. 

Bevestiging
Het bevestigen van bijna alle onderdelen gebeurt door te schroeven en te lijmen.
In algemene zin kun je zeggen dat verbindingen altijd veel sterker worden wanneer (ook) wordt gelijmd.  
 
Voor vrijwel iedere schroefverbinding geldt (zie afbeelding): 

Plaat op plaat: 
Bovenste plaat doorboren en verzinken

 verzinken
 doorboren ø dikte schroef + 0,5 mm
 voorboren niet nodig

Plaat op kops hout:
Plaat doorboren en verzinken, kops hout voorboren

 verzinken 
 doorboren ø dikte schroef + 0,5 mm
 voorboren ø kern schroef 

kern schroef

dikte schroef
(voorbeeld: bij een schroefmaat 5x75 is 5 
de dikte en 75 de lengte)

Doorboren kan gedaan worden bij het voorbereiden van de panelen.
Voorboren doe je tijdens het monteren: houd het paneel op de goede plaats – eventueel met behulp van een lijmtang –  
en boor met de voorboor door het doorboorde gat heen. Kops hout moet altijd voorgeboord worden om scheuren te 
voorkomen.
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lees dit eerst (vervolg)

Montage
Het is aan te raden eerst alle panelen op maat te zagen, dan de diverse onderdelen te monteren (inclusief het verzinken en 
voorboren waar noodzakelijk) en vervolgens het hele meubel in elkaar te zetten.
Wanneer alles goed past, de onderdelen weer uit elkaar halen, opzuiveren en afwerken, en dan weer in elkaar zetten.
Opzuiveren betekent: schuren (ook en vooral de kopse kanten die in het zicht komen), en kanten breken. 
Kanten breken is: Met frees, schaaf of schuurpapier de scherpe kanten wegnemen. Doe dit alleen bij de kanten die vrij komen 
te liggen, en niet bij kanten die tegen elkaar komen.
Afwerken is bijvoorbeeld lakken, beitsen, oliën of zepen.
Als je een meubel of meubelonderdeel wilt spuiten is het verstandig eerst te schuren, dan het onderdeel in elkaar te zetten, 
dan kanten breken en gaten plamuren (nog even naschuren) en dan als geheel te (laten) spuiten.

Afwerking
Omdat de picknicktafel (waarschijnlijk) buiten komt te staan, moet je hem goed afwerken. Steigerplanken zijn matig 
weersbestendig. Dit geldt zeker voor alle kopse kanten en oppervlakten van blad en bankjes: goed schuren en lakken dus, 
vooral de kopse kanten die gevoeliger zijn voor indringen van vocht. 

Disclaimer en copyright
De disclaimer en copyrightsbepalingen die gelden voor dit ontwerp vind je op onze website. 

Tot slot
(Semi)professionals kunnen natuurlijk zelf bepalen waar ze kunnen afwijken van de aanwijzingen. Wij horen graag jullie 
reacties op deze werktekening. Succes!
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stap 2: onderdelen voorbereiden

bovenliggers v1
 
De bovenliggers V1 zijn gezaagd uit een steigerplank. Een steigerplank is gemiddeld 195 mm breed, dus als het goed is 
zaag je twee liggers uit de breedte. Zaag de delen op maat en schuin ze daarna af volgens tekening. Maak hiervoor, van 
restmateriaal, een mal met de juiste hoek. Deze mal kun je voor bijna alle volgende afschuiningen gebruiken. 
Boor de vier gaten voor de slotbouten (8 mm).

onderliggers v2

Voor onderliggers V2 geldt hetzelfde als voor V1: er gaan er twee uit de breedte. Voor het afschuinen kun je de mal weer 
gebruiken. Boor de vier gaten voor de slotbouten.
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poten v3

Zaag de poten op maat. Je kunt ook nu weer de 
mal gebruiken. Boor de gaten voor de slotbouten.

 

schraag v4

V4 is eigenlijk nog het lastigste te maken. Maar als je de juiste volgorde aanhoudt, valt het best mee.
Begin met een stuk van 754 mm. Geef met een potlood aan welke stukjes moeten worden uitgezaagd.  
In de tekening staan alle maten die je hiervoor nodig hebt. Zaag de stukjes uit met handzaag of decoupeerzaag.
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steunen blad h3

Hieraan hoeft niet veel te gebeuren, alleen de twee kopse kanten afschuinen (handzaag). Je kunt hiervoor de mal gebruiken. 
De afschuining komt niet erg precies.
Geef met potlood aan waar de gaten komen en boor ze door (4 mm). Eenmaal een H3 geboord, kun je deze als mal gebruiken 
voor de andere H3 en H4.

middensteun blad h4

Idem, gebruik een H3 als mal voor de gaten; op elkaar leggen en doorboren.

steunen bankjes h5

Idem, gebruik de eerste H5 als mal voor de gaten (4 mm); op elkaar leggen en doorboren.

zijaanzicht

onderaanzicht

zijaanzicht

onderaanzicht
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stap 3: montage

monteren staanders V1, V2 en V3

Monteer de twee delen V3 op V1 en V2 volgens  
tekening met de slotbouten.
Zorg ervoor dat de bovenzijde mooi gelijk loopt. 
Gebruik acht slotbouten per kant (M8x70).

monteren blad

Schroef H3 en H4 volgens tekening op de 4 planken H1. Gebruik totaal 24 schroeven (4x45).
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monteren bankjes

Schroef H5 volgens tekening op de 3 planken H2. Gebruik totaal 12 schroeven (4x45).
 

monteren staanders op blad

De twee staanders kunnen nu op het blad worden geplaatst. Schuif ze tegen de verbindingslatten H3 en schroef met 4 
schroeven vast (4x45). Let op, de staanders zitten nu wel vast maar echt stabiel wordt het pas bij de volgende stap.

monteren v4 

Schroef V4 vast volgens tekening.
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monteren v4 (vervolg) 

Eventueel kun je nog twee schroeven van bovenaf bevestigen. 
Demonteer daarvoor de twee middelste planken van het blad 
als je tussen de planken te weinig ruimte hebt.

monteren bankjes

Om de bankjes te monteren zet je de picknicktafel 
weer rechtop. Schroef met drie schroeven per kant door V2.

en... klaar!

We hopen dat je veel plezier hebt beleefd aan het bouwen van je eigen meubel en dat je tevreden bent met het resultaat.
Uiteraard zijn we benieuwd naar je ervaringen en we stellen het dan ook erg op prijs als je die met ons zou willen delen.
En als je foto’s kunt opsturen zijn we helemaal gelukkig!

neo-eko designmeubel werktekeningen • Jan Campertstraat 5 • 6416 SG Heerlen • info@meubelwerktekening.nl
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Meubelwerktekeningen van Neo-Eko

Dit is een meubelwerktekening van Neo-Eko. Hopelijk vind je het leuk om dit meubel 
zelf te gaan maken. Maar je kunt natuurlijk ook met deze tekening naar een (amateur of 
professionele) meubelmaker gaan. Of hem kado geven aan een enthousiaste doe-het-zelver.

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het bouwen van je eigen meubel en dat je 
tevreden zult zijn met het resultaat. Uiteraard zijn we benieuwd naar je ervaringen en 
we vinden het dan ook erg leuk als je die met ons zou willen delen. En als je foto’s kunt 
opsturen, zijn we helemaal gelukkig.

Op onze website vind je werktekeningen van nog veel meer meubels, zoals o.a. flatscreen 
TV-meubels, hoogslapers en kinderkamermeubels. Heb je op- of aanmerkingen op onze 
meubelwerktekeningen (-website), of is er een meubel waarvan je vindt dat wij er een 
ontwerp en werktekening van moeten maken? We horen het graag!

Karin Eken
Rob Nieuwenhuizen

neo-eko designmeubel werktekeningen • Jan Campertstraat 5 • 6416 SG Heerlen • T 045 5 416 318 • www.neo-eko-meubelwerktekening.nl 


