figuurzaag
De figuurzaag gebruik je om uit dun hout, triplex of MDF allerlei
vormen te zagen. Je zaagt met behulp van een zaagplankje.
Onderdelen van de figuurzaag:

beugel

handvat

zaagje

klem

zaagplankje

De tandjes van een
figuurzaagje zijn scherp.
Vraag een volwassene je de juiste
beweging van het figuurzagen te
leren. Vooral de bochten zijn
moeilijk.
Het zaagje staat op spanning en
als je te wild de bocht om gaat
knapt het zaagje.

Hoe gebruik je hem?

1. Schroef het zaagplankje vast op de
rand van je werktafel.

2. Houd de figuurzaag bij het handvat
vast met je wijsvinger door het
oog. Leg je werkstuk op het
zaagplankje. Houd de plek waar je
zaagt zoveel mogelijk op het ronde
gat of de V van het zaagplankje.

3. Zit recht voor je werk. Zaag vanuit

je elleboog rustig op en neer met
een beetje druk vooruit.
Houd de zaag rechtop naast je arm.
Je stuurt met het hout, nóóit met
de zaag. Je stuurt dus met de hand
die niet zaagt.
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figuurzaagspanner

De figuurzaagspanner gebruik je om een nieuw zaagje in de beugel te zetten.
De spanner brengt de twee uiteinden van de beugel zo naar elkaar toe, dat je er
gemakkelijk zelf een zaagje in kunt doen. Als je de spanner weer los maakt, is
het figuurzaagje precies op de juiste spanning om goed te kunnen zagen.
Onderdelen van de spanner:

houder

klemsysteem

vergrendeling

Hoe gebruik je hem?

1. Leg de figuurzaagbeugel op de tafel. De
plaats voor de spanner is op de beugel
aangegeven.
Open de spanner door op het knopje te
drukken en zet hem over de
figuurzaagbeugel.

2. Druk de hendel naar beneden tot de
spanner ‘klik’ zegt en vast zit.

3. Draai de gele draaiklemmen los en
haal het gebroken zaagje eruit. Leg het
nieuwe zaagje ertussen met de tanden
naar beneden in de richting van het
handvat. Draai de klemmen met de
hand weer vast.

4. De spanner maak je los door met je
vinger op het knopje te drukken.

-2-

© EDGE 2009

