handzaag

Met een handzaag kun je van een houten plank of
houtachtige materialen, zoals MDF, een stuk afzagen.
De onderdelen van een handzaag:

zaagblad

zaagtanden

handvat

beschermstrip

Het zaagblad heeft erg scherpe tanden!
Doe na gebruik de beschermstrip meteen op
het zaagblad.
Gebruik altijd de zaaggeleider tot je het
zagen onder de knie hebt. Pas na
toestemming van een volwassene mag je
zonder zaaggeleider zagen.
Nóóit zwaaien of vechten met een zaag.

Hoe gebruik je hem?

1. Kies de zaag met het handvat dat bij
jouw hand past:
* rood voor kleine handen
* geel voor grotere handen

2. Zó houd je de zaag vast:
* de wijsvinger door het bovenste gat
* de andere vingers door het onderste
gat

3. Zet de zaag in de zaaggeleider schuin op
het hout en laat de zaag rustig heen en
weer gaan over de potloodlijn.
Gebruik de hele lengte van de zaag. Haal
de zaag tussendoor niet uit de
zaagsnede. Geen kracht gebruiken, niet
hakken, de zaag doet het werk.
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zaaggeleider
De zaaggeleider voorkomt dat je in je vingers zaagt en helpt je in een
rechte lijn te zagen. Onderdelen van de zaaggeleider:

houder met beugel
en 2 bevestigingspunten:

schroefknop

zaagklem

In het begin heb
je begeleiding van
een volwassene
nodig om hiermee
te werken.

Hoe gebruik je hem?

1. Zet de zaaggeleider op je stuk
hout. Leg je hand bovenop de
houder en druk hem tegen het
hout aan. Het is handig om het
hout en de zaaggeleider eerst
met lijmklemmen vast te zetten
aan de werkbank of tafel.

2. Schuif met de andere hand de
zaag in de zaagklem. Houd de
zaag schuin en haal hem rustig
heen en weer door de plank.
De beugel boven je hand is zo
groot dat een volwassene je kan
helpen om het zagen met de
zaaggeleider te oefenen.

3. Na een tijdje zakt je zaag vanzelf
uit de zaagklem. De zaagsnede is
dan al zo groot dat je zaag vanzelf
verder geleid wordt en je veilig
verder kunt zagen zonder de
zaaggeleider.
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zaaggeleider
de verstelbare zaagklem
Met de gele knop kun je de zaagklem verstellen

links - rechts

1. Je kunt de zaaggeleider

gebruiken als je met je
rechter hand zaagt, maar
ook als je met je linkerhand
zaagt.

2. Draai de gele knop los, zet

de zaagklem aan de andere
kant en draai de knop weer
vast.
Let op! Zit de klem recht?

schuin

3. Met de zaaggeleider kun je

ook schuin zagen. Dit heet:
in verstek zagen.

4. Draai de gele knop los. Til de
zaagklem een klein beetje
op en draai hem in de stand
die je wilt. Draai de gele
knop dan weer vast.
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