schroevendraaier
Met een schroevendraaier draai je schroeven in of uit het hout.
Het is belangrijk dat je het juiste schroefbitje bij de juiste schroef gebruikt.
Onderdelen van de schroevendraaier:

schroefbitje

bithouder

bitjes in het handvat

Hoe gebruik je hem?

1. Heb je de plaats van de schroef

afgetekend?
Boor een gaatje voor met een boortje
dat dunner is dan de schroef.

2. Stel de draairichting in met de zwarte
schuifknop.
* schroef indraaien = omlaag
* schroef uitdraaien = omhoog
Met de schuifknop in het midden
blokkeer je de draairichting.

3. Zet de schroef in het gaatje en de

schroevendraaier in de schroef.
Draai het handvat heen en weer om
de schroef in het hout of uit het hout
te draaien.
Zo blijft de schroevendraaier in de
schroef tot hij helemaal vast zit of
eruit gedraaid is.
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schroevendraaier

Er zijn verschillende bitjes die je kunt gebruiken om te schroeven.
Deze zitten in het handvat van de schroevendraaier.

kiezen van een bitje

1. Zoek het juiste bitje bij je schroef.
Kies voor een plat bitje bij een
platte schroef (dit is een schroef
met een gleuf -) of een
kruiskopbitje bij een schroef met
een kruiskop (+).

2. Let op de goede maat!
bitje is te klein

bitje is te klein

bitje is goed

bitje is te groot

bitje is goed

bitje is te groot

Met een te klein bitje krijg je de
schroef niet rondgedraaid; een te
groot bitje past er niet in of pakt
niet goed. Hierdoor draai je de
gleuf of het kruisje kapot.

wisselen van een bitje

1. Trek het schroefbitje uit de
bithouder

2.

Verwissel een bitje door met
het laatst gebruikte bitje tegen
de achterkant van het gewenste
bitje te duwen. Daardoor glijdt
het bitje uit het handvat.

3. nieuwe
Doe dit nieuwe bitje in de
bitje glijdt zo uit het

bithouder en controleer of hij
handvat
goed in de schroef past.
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