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Beskrivning

Med hjälp av en handöverfräs, en notfräs och kopierhylsor i två storlekar kan 
man utföra många olika inläggnings- och lagningsarbeten. Principen bygger 
på de olika stora kopierhylsorna, varvid man använder den stora hylsan för 
att fräsa till ursparningen och den lilla hylsan för att fräsa till inläggnings-
stycket. Det betyder att de båda hylsorna måste vara avstämda mot en 
bestämd notfräsdiameter, för att ursparningen och inläggningsstycket ska 
passa exakt i varandra. Denna teknik är speciellt praktisk när det gäller att 
laga märken efter stora kvistar eller hornkvistar med bitar av samma trä. 
Formen och storleken är valfria. Även för många typer av inläggningsarbeten 
får man snabba och precisa resultat med denna teknik.

A

Nr 316

Dölja kvistmärken och utföra inlägg-
ningsarbeten med handöverfräs
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B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:

Benämning Art.nr

Handöverfräs (Festool t ex OF 1010) *

Kopierhylsa ø 24 mm och ø 40 mm *

Centreringsdorn D8 *

HM-notfräs ø 8 mm *

Mönster resp schablon för att arbeta efter med kopierhylsa *

*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.
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C
Förbereda/ställa in

Förbered arbetet enligt följande:

Tillverka först en 9–10 mm tjock schablon av plywood eller multiplex,  •
som senare kan kopieras av kopierhylsorna. 
Speciellt praktiskt är det med en schablon med flera, större hål, som  •
med hjälp av en hålsåg kan borras till för borrmaskinen. Beroende på 
kvisthålet kan man välja ett passande borrhål.
Därefter sätter man fast den 40 mm stora kopierhylsan med hjälp av en  •
centreringsdorn under handöverfräsen med två skruvar.
Sedan spänner man in notfräsen med en diameter på 8 mm i handöver- •
fräsen.
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E
Tillvägagångssätt

Lägg schablonen på arbetsobjektet och rikta in hålet exakt på mitten i  
förhållande till kvisten. Spänn sedan fast den med två skruvtvingar på  
arbetsobjekt och hyvelbänken. Kontrollera att handöverfräsen inte stöter 
emot skruvtvingarna under fräsningen.
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Anslut handöverfräsen till en dammsugare och sänk ner maskinen tills frä-
sen vidrör arbetsobjektets yta. Ställ in fräsdjupet på ca 6–8 mm med hjälp 
av revolveranslaget och skalan. Förflytta fräsen uppåt igen till utgångsläget. 
Koppla till fräsen och sänk ner fräsen i arbetsobjektet. Fräs därefter med-
urs ut en cirkelrund ursparning ur arbetsobjektet. Därvid styrs fräsen exakt 
i schablonöppningen med hjälp av kopierhylsan.

 
 

Leta reda på en bräda, som till färgen och ådringen passar så väl som möj-
ligt till det ställe som just frästs ur. Markera ett passande ställe på brädan 
med en blyertspenna, och spänn där fast schablonen med samma hålstor-
lek med skruvtvingar.

Byt därefter ut den stora 40 mm hylsan mot hylsan med 24 mm diame-
ter. Använd för exakt centrering av hylsan ovillkorligen centreringsdornen 
D8 igen. Spänn sedan in 8 mm notfräsen igen i handöverfräsen. Ställ in 
fräsdjupet på revolveranslaget på ca 12–15 mm. Lägg fräsen på schablonen 
och kör med hylsan mot borrhålet. Koppla till fräsen och sänk ner den i 
arbetsobjektet. Manövrera handöverfräsen medurs – med ett lätt tryck mot 
borrhålet – tills en rund inläggningskloss har uppstått. Kör ovillkorligen 
med handöverfräsen medurs, så att den trycks emot borrhålet, inte bort 
från det.

 
 

Inläggningsklossen ska inte fräsas ur helt och hållet ur brädan, för att den 
inte ska röra sig i fräsen och därmed bli oanvändbar. Därför sågar man ut 
resten med en sticksåg.
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Klossen limmas därefter in i ursparningen med trälim och spänns fast med 
en tving i ca 60 minuter.

Sedan avlägsnar man försiktigt överflödigt material med ett stämjärn eller 
en handhyvel.

Precisionsarbetet utför man lämpligast med en excenterslip. Man får då en 
så jämn övergång som möjligt mellan materialen.
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss 
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ 
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com
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Med denna teknik kan man också lägga in bestämda former i träytan. Man 
överför helt enkelt formen till en schablon och skär ut den med en hål- eller 
sticksåg. Därefter tar man bort alla ojämnheter med en träfil, eftersom 
schablonen annars överför ojämnheterna till arbetsobjektet genom kopier-
hylsan efter kopieringen. Med den mindre hylsan, men med samma fräs, 
sågar man sedan ut inläggningsstycket. Man kan då med fördel använda 
olika trämaterial och färger för att skapa tilltalande kontraster.


