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onderdelen: 
- 4 kruisregels 
- 5 metalen buizen 
- 2 balkjes voor de pennen 

voor het scheren 
- 2 tenen voor de voet 
- Voetregel  
- beslagzakje 
- zakje met 6 houten 

pennen en een kruis-
schroevendraaier pz 2 

  

 

Inhoud van het beslagzakje: 
- 6 slotbouten M6 x 65 mm 
- 6 slotbouten M6 x 50 mm 
- 13 ringen (1 is reserve) 
- 12 vleugelmoeren M6 
- 9 insteekdoppen voor de 

buizen 
- 4 buffers 
- 4 schroeven 4 x 17 mm 
- 8 schroeven 4 x 25 mm 
- blokkeerveer met nylon 

bus 
- inbussleutel 4 mm  
- stuk schuurpapier (geel of 

blauw) 

  

 

Gebruik het schuurpapier om 
de randen van de houten 
delen af te werken. 
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Een van de buizen wijkt af 
van de andere: Het is de as 
van de molen. Het heeft één 
gat, op 20 cm van het eind. 
 
Steek dit eind van de buis in 
het gat van de voetregel, zo 
dat de kant waar je de 
stiftmoer ziet, de onderkant 
wordt. Schuif de buis er 
draaiend zo ver in dat het 
eind gelijk komt met deze 
onderkant. 

  

 

Gebruik de inbussleutel om 
de inbusbout aan de zijkant 
van de regel stevig vast te 
draaien, zodat de buis op 
zijn plaats gefixeerd wordt. 
 
 

  

 

Schroef de 4 buffers onder 
de tenen van de voet met de 
4 x 17 mm schroeven. 
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Bevestig de tenen aan de 
voetregel: Steek een 65 mm 
slotbout vanaf de onderkant 
door teen en regel. 
 
 

  

 

Tik met een hamer het 
vierkante deel  van de 
slotbout in het hout. 
 
 

  

 

Schuif een ring over het eind 
van de bout en draai er een 
vleugelmoer op vast. Tik nu 
opnieuw op de kop van de 
slotbout en draai de 
vleugelmoer weer aan. 
Herhaal dit tot de kop van de 
slotbout geheel aansluit op 
het hout. 

  
Door de vleugelmoer los en weer vast te draaien, kun je de voet van de 
scheermolen platvouwen, uitvouwen en hem in een van die standen 
vastzetten. 

 

Steek de blokkeerveer door 
het gat in de as van de 
molen. 
 



4 

  

Monteer twee van de 
molenkruisregels aan twee 
buizen met de 4x25 mm 
schroeven. 
 

  

 

Herhaal dit met de twee 
andere buizen en regels: 
voor het vastschroeven van 
de tweede buis moeten de 
dele in elkaar geschoven 
worden zoals op de foto te 
zien is. 
 

  

 

Tik de insteekdoppen in de 
einden van de buizen. De 
negende dop gaat boven in 
de as van de scheermolen. 
 
 

  

 

Schuif het samenstel van 
buizen en kruisregels op de 
as van de scheermolen. Dit 
geheel rust dan op de 
blokkeerveer. 
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Met de overgebleven houten 
delen fixer je de uitgeklapte 
stand van de scheermolen: 
je kunt ze op de einden 
schuiven, maar ook 
halverwege de buizen 
bevestigen, zoals op de 
laatste foto van deze 
instructie te zien is. 

  

  
 
Steek er aan beide kanten een 65 mm slotbout doorheen, ring en 
vleugelmoer erop en klem de regel op de buizen vast door met de hamer op 
de kop van de slotbout te tikken en de vleugelmoer steeds aan te draaien, 
zoals je dat eerder bij de voet van de scheermolen deed. 
  

  
      
Deze regels hebben vijf kepen om een houten pen in te bevestigen met een 
slotbout (50 mm) een ring en een vleugelmoer. In de eerste en de laatste 
keep zit geen gat voor de bout, maar gaat de bout door de sleuf in de regel. 
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Als je een regel tussen de 
twee kruizen moet 
bevestigen, houd de regel 
dan eerst schuin tussen de 
buizen en druk vervolgens 
de buizen in de sleuven. 
 
 

  

 

Als je de regels met de 
pennen weer verwijdert, kun 
je de hele scheermolen 
platvouwen.  
 

 


