
KIT Oversigt 

• 24kt Gold Plating  

• Begge produkter er designet til at matche som et sæt 

• Forenklet konstruktion, bruger samme rør længder til 

begge kits. (54mmlang). 

• Pennen indeholder en ny låsemekanisme. 

• Pencil har et nyt problemfri 0,7 mm bly Mekanisme 

• Samlet længde: Pen = 130mm, Pencil = 135mm 

 

Trin 1 - 

Fra 16-19mm firkantet  skar spidser til 

rørets længde plus 2mm. Årene  skal løbe i 

længderetningen. 

Trin 2 - Bor træet med et 6,9mm bor i længderetningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

gennem hvert træstykke 

Overdreven tryk vil medføre, at boret vil søge ud i 

siden sænk borehastigheden, og træk boret tilbage for 

at rense for spåner  

Trin 3 - Lim rørene i træet, slib røret med korn 80 

Brug GEL sekund lim, kom lim på røret drej røret mens 

du sætter det i, (brug handsker) 

Trin 4 – ret enderne med en 7mm endeafretter 

til du tar en lille spån af enderne på  messing rørene. 

 

 
 

 

 

Trin 5 - Drej træet 

Placér stopbøsningen på dornens stramme. 

Sæt derefter en af de andre bøsninger på dornen. 

Dernæst skub træet på og derefter en anden bøsning. 

det andet træstykke og den sidste bøsning. 

sæt  låsemøtrikken på.  

 (stram ikke over, det kunne skade dornen) 

glider bøsningen mod træet så stram noget mere 

 

 
 

 

 

 

KRAV TILBEHØR 

•  Mandrel til KIT 

• 3 stk. 7mm bøs 

• 6,9mm bor 

• 7mm endeafretter 

• GEL sekund lim 

 

Drej emnerne ned til en diameter og form, der er lidt 

større end bøsningerne Når du nærmer dig 

endelig størrelse så vær forsigtig, da træet er tyndt 

Trin 6 -  

Som med enhver slibning, start med korn 8o og 

derefter korn 120 til sidst korn 800, slib ned til bøs så 

det er glat, og uden kant til bøsset 

 

Trin 7 – Afslut 

Lav et finish med MYLAND poler VOX med slibemiddel 

Derefter færdiggør med MYLAND Friktions polish 

 

Trin 8 Samle 7mm Pen 

 

Tryk først ende cap & clipsen fast i røret, derefter 

trykker du spidsen i, og til sidst twist mekanismen til 

markerede streg 

 
Trin 9 7mm PCL (blyant) 

Tryk først ende cap & clipsen fast i røret, derefter 

trykker du mellem ringen i begge rør. Til sidst det lille 

rør i den anden ende, skub Pensil mekanismen op i 

rørene, og skru spidsen på 

 

 

 

 
 

 


