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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

23.6   TRUCS VOOR SCHEVE MUREN 

In een oud huis treft men zeker hier en daar scheve muren aan. Vaak valt dit niet meteen op, maar zodra iets tegen
deze muren gemonteerd moet worden dan ziet men: oh je, de muur is krom! En dan is het vaak moeilijk de nieuwe
wand of het nieuwe meubel aan deze muur aan te passen. Ik kopieer dan de kromme lijn met behulp van een
aftekenstrook op het aan te passen object. 

Dat werkt zo: Ik plaats de aan te passen plaat (of war het ook om gaat) tegen de kromme muur, maak een hout dat op
de juiste afstand een gat heeft, en teken hiermee de contour van de muur op mijn plaat af (afb.1). In mijn werkplaats
heb ik een strook multiplex met gaten op verschillende afstanden die ik hiervoor gebruik (afb.2). Als de plaat op de
afgetekende lijn afgezaagd is kan men deze strak tegen de muur aanschuiven (zie pijl 3 in afb.1). 

afb. 23.6 - 1 Het aftekenen van de gipsplaat voor een voorzetwand : (1) grootste afstand opnemen, (2) hout met gat op deze afstand
maken en hiermee de snijlijn aftekenen, (3) na het zagen gipsplaat tegen muur schuiven
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reserve 7

afb. 23.6 - 2 Mijn aftekenhout

Iemand anders gebruikt hiervoor een steekpasser met potlood. De
principiële werkwijze is dezelfde.
Er bestaat ook een professioneel gereedschap, de Easyscribe.

afb. 26.3 - 3 steekpasser

afb. 26.3 - 6 Easyscribe

Ook eens gehoord:
Gebruik een wieltje van een speelgoed auto
(diameter bijvoorbeeld 4 of 6cm) met een gat
in het midden voor een potlood. Is helaas niet
zo geschikt voor een contour met veel kleine
variaties.

afb. 26.3 - 4 wieltje van speelgoedauto

afb. 26.3 - 5 Een andere 'scribe-hulp'

Dit was het ergste wat ik ooit meegemaakt heb, afb.6. De muur zag er eerst niet zo erg krom uit, maar toen ik er een lat
tegen plaatste zag ik hoe hol die was. Aanpassen van mijn 'kast'  was de enige mogelijkheid:This site uses cookies to personalize your experience, analyze site usage, and offer tailored promotions. www.youronlinechoices.eu  Remind me later  I accept

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-7.html
http://www.axminster.co.uk/easyscribe
https://www.youronlinechoices.eu/


23-5-2020 23.6 Trucs voor scheve muren - klussen in frankrijk

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe map/www.klussen-in-frankrijk.eu/236-trucs-voor-scheve-muren.html 3/3

afb. 23.6 - 7 kast tegen erg kromme muur
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