
Oude materialen, die dumpt Weekend Builders 
niet. Die pakt hij aan! Van oude lattenbodems en 
tafelpoten maakt hij een gave bijzettafel.

Benodigdheden
Materialen:
•  1 tot 3 lattenbodems (afhankelijk van de 

grootte van de tafel)
•  Houtlijm
•  Epoxy
•  Tafelpoten 
•  Schroeven

Gereedschappen:
•  Snijmes of schaar
•  Schuurmachine incl. 120 grit 

schuurpapier
•  Houtlijm en verdeler
•  Houtlijmtangen in verschillende lengtes
•  Rubberen hamer
•  Maatbeker

•  Weegschaal
•  Spatel
•  Rubberen handschoenen
•  Mondmasker
•  Veiligheidsbril
•  Schoonmaakpapier/ 

keukenrol
•  Kwasten
•  Zeil (voor lekkages)
•  Bovenfrees + geleidingrail voor afmeten 

cirkel (kantenfrees, afrondprofielfrees)
•  Decoupeerzaag
•  Boormachine
•  Schroefmachine
•  Waterpas

 Verbouw een lattenbodem 
tot een een bijzettafel!



Stap 1   Haal de latten uit de lattenbodem. Gebruik hiervoor, indien nodig, een snijmes of een schaar. 

Stap 2   Schuur alle latten aan beide kanten glad met een schuurmachine.

Stap 3   Lijm de latten tegen elkaar. Smeer beide kanten in met houtlijm en zet ze vast met lijmtangen. 
Laat het hierna goed drogen. Tip: verdeel de latten in een aantal sets.

Stap 4   Lijm de verschillende sets aan elkaar vast en zet dit weer met lijmtangen vast.  
Laat de houtlijm drogen zodat alles goed vast zit. Je hebt nu het blad dat de basis vormt  
van je bijzettafel!

Stap 5   We gaan het blad bewerken met epoxy om de stevigheid van het blad te vergroten. Leg plastic 
onder het blad en plaats drie kleine balkjes eronder zodat het blad vrij ligt van de plastic 
ondergrond. Maak vervolgens de epoxy zoals beschreven op de verpakking.

 
Stap 6   Smeer het blad in met epoxy. Zorg ervoor dat de epoxy tussen alle kieren en latjes komt te 

zitten zodat het een sterk geheel wordt. Herhaal dit een aantal keer en laat de epoxy goed 
uitharden.

Stap 7   De basis van het blad is nu klaar, de volgende stap is om het de vorm te bepalen. Teken op het 
blad de gewenste vorm en zaag deze uit met een decoupeerzaag. Schuur met de schuurmachine 
de randen, boven en onderkant mooi egaal.

Stap 8   De toplaag van epoxy. Maak de epoxy weer aan zoals beschreven op de verpakking. Let op: zorg 
ervoor dat het blad perfect waterpas ligt!

Stap 9   Giet de Epoxy rustig over het blad en laat deze goed uitvloeien. Herhaal dit een aantal keer 
zodat je een sterk blad opbouwt. Let op: schuur het blad tussen de gietingen door licht op en 
zorg ervoor dat de ruimte 100% stofvrij is voor dat je de volgende laag giet!

Stap 10   Als de epoxy volledig is uitgehard, zie hiervoor de beschrijving op de verpakking, schuur je de 
uitgeharde epoxy-druppels aan de onderkant weg.

Stap 11  Bevestig de poten onder het blad. Boor de gaten eerst voor, voordat je de poten vastzet.

 Tip:  Bekijk de video van Weekend Builders en zie hoe Tim deze bijzettafel zelf stap voor stap gemaakt 
heeft! Je vindt de video op het YouTube-kanaal van Weekend Builders.

Werkwijze


