Prateleira com Rabo de Andorinha 2017
Neste curso, cada participante faz uma prateleira com dois tipos de
encaixes, o primeiro é a espiga passante, que são as duas tabuas do
meio fixadas com espiga dupla e cunhas nas laterais, e segundo, o rabo
de andorinha ou malhete, que são os encaixes que juntam os quatro
cantos.
Para aprender a fazer o encaixe rabo de andorinha à mão bem feito,
precisa de certo exercício e prática. Por isso, mesmo hoje, moveis
feitos com este tipo de junção são bem mais valorizados. No curso, o
participante aprende também a fazer o rabo de andorinha passante,
que é o fundamento para se aprender as outras variantes do rabo de
andorinha.
Durante todo o curso utilizamos ferramentas manuais para fazer os encaixes e seus acabamentos.
Para isso, o participante precisa trazer algumas ferramentas, como formões, plaina para
acabamento (como número 4), serrote para rabo de andorinha (serrote de faca) e serra tico-tico.
Como o conteúdo do curso é voltado mais para o ensino dos encaixes, os participantes precisam já
trazer as ferramentas afiadas, portanto é pré-requisito do curso, que o participante já saiba afiar
apropriadamente. (Fazer curso de afiação ou curso da cadeira primeiro)
Cronograma:
1º fim de semana: 8 de julho (sábado) 10:00 as 18:00 e 9 de julho (domingo) 10:00 as 16:00.
Parte teórica e prática da Espiga Dupla.
Parte teórica e prática do Rabo de Andorinha.
2º fim de semana: 22 de julho (sábado) 10:00 as 18:00 e 23 de julho (domingo) 10:00 as 16:00.
Continuação da parte teórica e prática do Rabo de Andorinha.
Acabamento das espigas com plaina manual.
Lixamento e acabamento a óleo.
Investimento:
Valor R$810 incluindo valor da madeira
Forma de pagamento: R$270 na reserva + R$270 para 25/07 + R$270 para 25/08
No caso de desistência avisar até no máximo dia 08/06, para ser possível a devolução da reserva.
Para maiores informações, reservas ou qualquer dúvida sobre o curso, por favor, nos comunicar no e-mail
cursomoritoebine@gmail.com
Agradecemos,
Morito Ebine Moveis ME
Aberto a visitas: segunda a sábado 10 as 17hs
12-3666-1361 / 12-99744-0200(vivo)

