create. share. inspire.

Trò chơi ném túi
Tạo hình ảnh mới cho trò chơi yêu
thích của bạn. Một trò chơi thú vị
cho gia đình vào mọi dịp.

Bạn sẽ cần:

Dremel SawMax™ SM20

Dremel SM500 3"
Wood & Plastic
Carbide Wheel

60, 120 and 240
Grit Sand Paper Wood

MM482 1-1/4”
Wood & Metal
Flush Cut Blade

Dremel MultiMax™ MM40

Những vật dụng khác:











1 gỗ dán 24" x 24" dày 1/4"
1 tấm gỗ dán 24" x 48" dày 1/2"
Gỗ thông 1 x 4 x 96"
Keo dán gỗ
Búa và đinh
Vít gỗ mỏng
Vặn vít
Sơn
5 túi đậu màu #1
5 túi đậu màu #2
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Hướng dẫn thực hiện
Bước 1
Bắt đầu cắt phần bên trong hộp từ tấm gỗ 1/2" bằng cách cắt thành
các đường gỗ rộng 3.5". Từ đó tiếp tục cắt các đường gỗ thành 18
miếng dài 6.5” và 18 miếng dài 7.5”.
Đo và đánh dấu để cắt. Kẹp vật liệu vào bàn làm việc và cắt theo
các đường đánh dấu với Dremel Saw Max và lưỡi cưa gỗ và plastic
SM500. Bạn sẽ cực thích vì sự dễ dàng và nhanh chóng khi cắt
bằng dụng cụ 1 tay này.

Bước 2
Dùng Multi-Max & giấy chà nhám MM70W, chà nhẵn các bề mặt
còn ráp trên mảnh gỗ vừa cắt.
Dùng keo dán gỗ để dựng thành 9 hộp. Kẹp cố định và để khô.

Bước 3
Xếp hộp thành dạng 3x3 và đo chiều dài các cạnh. Ở đây kích
thước hộp của chúng ta là dài 24" và rộng 22-1/2". Kích thước có
thể thay đổi tùy theo bạn.
Đánh dấu kích thước cần cắt lên tấm gỗ thông 1/4".
Dùng Dremel Saw-Max và lưỡi cưa SM500 và cắt theo các đường
đã vẽ.
Dán các cạnh với nhau bằng keo dán gỗ và đóng đinh để cố định
các góc.

Bước 4
Cuối cùng, dùng Saw-Max SM500 cắt phần đáy của tấm gỗ dán và
cố định và tấm khung bên ngoài.
Hãy để phần phân ngăn bên trong tháo rời được để trang trí sau
này.
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