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Làm cây trang trí
giáng sinh độc đáo

Bạn sẽ cần:

Dremel MotoSaw™

Dremel 3000

Lưỡi cưa gỗ
Dremel Moto-saw
Fine Wood

Lưỡi cưa gỗ
Dremel Moto-saw
General Purpose

Mũi cắt xoắn ốc

Bộ mũi khoan (7
mũi)

Những vật dụng khác:








25 bản lề đồng 16mm x 19mm và vít
Bộ vặn vít
Bản lề dẹt 64mm
Gỗ ép 73 cms x 50 cm dày 18mm cho phần trước của cây thông
2 mảnh gỗ ép 45mm x 70 cm dày 9mm để cắt thành: 25 mảnh 45mm x 45mm để làm các cánh
cửa nhỏ trên cây thông
Gỗ ép 73cms x 50cm dày 3mm để làm phần thân sau
Gỗ ép 8cm x 50cm dày 9mm để làm chân chống
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Hướng dẫn thực hiện:
Bước 1
Vẽ 1 hình cây thông cơ bản lên miếng gỗ ép 73 cm x 50 cm. Bắt
đầu bằng cách vẽ 1 đường dọc ở giữa tấm gỗ từ trên xuống, sau
đó đo và đánh dấu chia đều đoạn thẳng thành từng đoạn 10 cm.
Trở lại điểm đầu tiên bên dưới, đo và đánh dấu từ 2 cạnh bên
miếng gỗ vào trong 10 cm. Giờ hãy vẽ theo mẫu trong hình và đảm
bảo rằng các nhánh cây sẽ có kích thước từ đáy lên tương tự như
sau: 50cm, 41.5 cm, 33.7 cm, 25.5 cm, 17.8cm, 9.8cm.

Bước 2
Giờ bạn đã có hình cây thông trên tấm gỗ ép, hãy dùng Dremel®
Moto-Saw và lưỡi cưa gỗ fine wood MS52 và cắt theo đường viền.
Đây sẽ là phần mặt trước của cây thông.

Bước 3
Sau khi hoàn tất, dùng phần đã cắt ra để làm khuôn và vẽ lên tấm
gỗ ép 73cms x 50cms dày 3mm để làm phần thân sau. Dùng
Dremel® Moto-Saw để cắt ra như phần trước. Giờ bạn đã có 2 hình
cây thông Noel được cắt ra.
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Bước 4
Sau đó, chúng ta sẽ làm những cánh cửa nhỏ để gắn thêm vào cây
thông. Dùng Dremel Moto-Saw, cắt 2 mảnh gỗ ép 45mm x 70 cm
dày 9mm thành 25 hình vuông cạnh 45mm.

Bước 5
Đặt các cánh cửa nhỏ lên miếng gỗ hình cây thông theo trình tự
sau: từ đáy lên đỉnh – 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1 – cách đều nhau. Sau
đó, vẽ 1 đường viền xung quanh mỗi ô cửa. Sau khi bạn làm xong,
vẽ 1 đường song song 2mm hoặc 3mm bên trong những đường
bạn vừa vẽ. Điều này sẽ giúp bạn đánh dấu cắt phần giữa của mỗi
ô cửa ra để làm chỗ dấu kẹo hoặc socola ở đằng sau mỗi ô.

Bước 6
Để cắt phần giữa mỗi ô ra, dùng Dremel 3000 và muỗi cắt xoắn ốc
Dremel 561 để cắt tạo khe hở phần ô cần cắt. Bây giờ hãy dùng
Dremel Moto-Saw và lưỡi cưa gỗ để cắt từng cạnh ô vuông. Tiếp
tục cho đến khi hoàn tất 4 cạnh và phần gỗ ở giữa rớt ra.

Bước 7
Đính cây thông mặt sau và tấm mặt trước bằng súng bắn đinh hoặc
đóng đinh và các góc và cạnh. Ngoài ra bạn cũng có thế sử dụng
keo dán gỗ, đè dính 2 mảnh với nhau và để khô.
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Bước 8
Bây giờ, ta sẽ lắp các cánh cửa vào cây thông. Đầu tiên, dùng vít
vặn bản lề vào cạnh ô cửa bằng vặn vít số 0. Sau đó, dùng Dremel
3000, khoan lỗ vặn vít bằng mũi khoan 1.2mm của bộ set 628. Vặn
vít lại và làm tương tự với phần bản lề còn lại để cố định vào thân
cây thông.

Bước 9
Cuối cùng, lắp bản lề 64mm vào 1 đầu của tấm gỗ ép 50cms x
8cms dày 9mm với mũi khoan từ bộ 628 và vặn vít. Phần còn lại
của bản lề sẽ được lắp vào giữa tấm thân sau để làm chân chống
cho cây thông. Chân chống nên được lắp đặt để cây thông có thể
nghiêng khoảng 10 độ.

Bước 10
Sơn và trang trí các họa tiết.
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