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 Oto przegląd projektów, które 

powstały na wiórowych 
warsztatach przez ostatni rok. 
Zamieszczamy te, które udało 
nam się sfotografować :)  

 
 Dla zaspokojenia ciekawości 

osób, które chciałyby podłubać 
samodzielnie, podajemy 
podstawowe materiały, ilość 
godzin (często w dużym 
przybliżeniu), które spędzono 
na realizacji w tym konkretnym 
przypadku oraz umiejętności 
ćwiczone w trakcie pracy.  



 

1. Fotel  
- renowacja  
i tapicerka 

2. Wielokątna 
półka 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8 
 
Umiejętności: cięcie piłą pod kątem, 

szlifowanie, lamelowanie,  
 klejenie, mocowanie dna za  
 pomocą gwoździ, woskowanie 
 
 

 
Materiały: stary fotel, gąbka, tkanina 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: szlifowanie, usuwanie starej 

tapicerki, tapicerowanie,  
 woskowanie 
 
 



 

3. Mewy  
z sosny 

4. Skrzynia 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3 
 
Umiejętności: posługiwanie się  
wyrzynarką, szlifowanie, dłutowanie 
 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: piłowanie, robienie klejonki, 

kołkowanie, klejenie, równianie, 
montowanie zawiasów 

 



 

5. Skrzynka  
z serduszkiem 

6. Szafka  
nocna 

 
Materiały: deski czereśniowe i dębowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 24 
 
Umiejętności: cięcie piłą płatnicą,  
 kołkowanie, równanie, budowanie 

szuflady, czopowanie, klejenie, 
woskowanie 
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Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie piłą ręczną,  
 kołkowanie, klejenie, szlifowanie, 

montowanie zawiasów,  
 posługiwanie się wiertarką i 

wyrzynarką, woskowanie 
 



 

    7. Stojak na 
warzywa       
i owoce 

Materiały: deska sosnowa o grubości 10 cm 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6  
 
Umiejętności: cięcie piłą płatnicą, łączenie  
 na wkręty, równanie, szlifowanie, 

woskowanie 
 
 

8. Skrzynka  
na kwiaty 

Materiały:  deska sosnowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: piłowanie piłą płatnicą, 

równanie, szlifowanie,  
 kołkowanie, klejenie 
 
 



 

    9. Stolik  
z pistacjowym 

blatem  
Materiały: deski sosnowe i kantówka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej,  
 robienie klejonki, kołkowanie, 

czopowanie, klejenie,  
 bejcowanie 
 

10.  
Klocki  

- domki 
Materiały:  resztki sosnowych desek 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 1-2 
 
Umiejętności: posługiwanie się  
 wyrzynarką, szlifowanie,  
 malowanie farbą akrylową  
 



 

  11. Leżak! 

Materiały:  deski sosnowe, tkanina leżakowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: Cięcie na pile stołowej, 

szlifowanie, kołkowanie, łączenie na 
wkręty, mocowanie śrub, szycie, 
woskowanie  

 
 
 

12. Ławka  
z dębowym 

blatem 
 
Materiały: klejonka dębowa, stalowe nogi 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: przycinanie desek płatnicą, 

szlifowanie, woskowanie (nogi 
wykonał ślusarz) 

 



 

13. Stolik  
ze sklejki 

14. Wiatrak 
Pauliny 

 
Materiały: sklejka, nogi z kija od łopaty 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: Posługiwanie się wyrzynarką, 

cięcie piłą płatnicą, połączenia 
czopowe, szlifowanie  

 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 12-14 
 
Umiejętności: Cięcie piłą płatnicą, 

posługiwanie się wyrzynarką, 
równanie, szlifowanie,  

 montowanie śrub, kołkowanie, 
klejenie, woskowanie  

 



 

 

 

 15. Wieszak  
na biżuterię 

Materiały:  lita deska czereśniowa, kołki 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie, 

posługiwanie się wiertarką, 
mocowanie kołków, olejowanie  

 
 

16. Wieszak  
na klucze 

 
Materiały: lita deska dębowa, kołki 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie, 

posługiwanie się wiertarką, 
mocowanie kołków, olejowanie 



 

 

 

17. Półka 
wisząca 

18. Regalik  
na książki  

 
Materiały: deski sosnowe, sznurek 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworów wiertarką, równanie, 
szlifowanie, olejowanie  

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-9 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

przycinanie płatnicą, szlifowanie, 
kołkowanie, lamelowanie, klejenie, 
szlifowanie  

 



 

 

 

19.Podstawka  
na rośliny 

20. Wazon  
  
 

 
Materiały: balik sosnowy 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: wiercenie dziur otwornicą, 

szlifowanie, bejcowanie  
 

 
Materiały: plaster brzozy, szklana menzurka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: Robienie dziur otwornicą, 

dłutowanie,  szlifowanie,  
 woskowanie  
 



 

 

 

    21. Stół 
cioci Kasi   

22. Szafka  
na buty 

 
Materiały: klejonka dębowa, nogi z czereśni 
 
Godziny pracy osoby początkującej:  ok 20 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

czopowanie, kołkowanie, klejenie, 
wykonanie i montowanie szuflady 
oraz prowadnic, szlifowanie, 
woskowanie, tapicerowanie dna 
szuflady 

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 14-16 
 
Umiejętności: Cięcie płatnicą, równanie, 

szlifowanie, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, mocowanie uchwytu, 
woskowanie  

 



 

 

 

 23. Ażurek  
ze sklejki 

24. Budka 
dla ptaków 

 
Materiały: sklejka 
 
Godziny pracy osoby początkującej:  2-3 
 
Umiejętności: posługiwanie się frezarką, 

szlifowanie  
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, cięcie pod kątem, 
szlifowanie, bejcowanie  

 



 

 

 

25. Półka  
na drobiazgi 

26. Stolik  
kawowy 

 
Materiały: deski sosnowe, szara farba 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, równanie, szlifowanie, 
malowanie farbą akrylową  

 

 
Materiały: blat dębowy, nogi z sosny 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-10 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

połączenia krzyżowe, kołkowanie, 
klejenie, szlifowanie, bejcowanie  

 
 



 

 

 

    27. 
Przybornik  

 

28. Koń Rafał  
- zabawka 

 
Materiały: balik z sosny 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się frezerką i wiertarką, dłutowanie, 
szlifowanie, woskowanie  

 

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką, 

szlifowanie, cięcie płatnicą, wiercenie 
otworów wiertarką 

 
 



 

 

 

 29. Domek  
  ze sklejki 

30. Stół  
warsztatowy 

 
Materiały: sklejka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 11-12 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką, 

szlifowanie, klejenie, łączenie na 
wkręty 

 

 
Materiały: klejonka sosnowa, deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

łączenie krzyżowe, łączenie na 
wkręty, kołkowanie, klejenie, 
nawiercanie otworów wiertarką, 
szlifowanie  

 
 



 

 

 

      31. Buda  
dla psa 

    32. Stół                   
z blatem 

dębowym 

 
Materiały: deski sosnowe / boazeria 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, mocowanie na 

wkręty, cięcie pod kątem, 
szlifowanie, przybijanie dna 

 
 

 
Materiały: lita deska dębowa, nogi metalowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: posługiwanie się płatnicą, 

szlifowanie, woskowanie, dłutowanie 
 



 

 

 

   33. Stolik z 
dziurkami 
na kubki 
kredkami 

34. Taboret  
z czereśni 

 
Materiały: klejonka klonowa, sosna 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 12-14 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wyrzynarką, wiertarką i dłutem, 
czopowanie, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, woskowanie  

 
 

 
Materiały: deski czereśniowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 16-20 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, dłutowanie, 

kołkowanie, klejenie, równanie i 
szlifowanie, woskowanie  

 
 



 

 

 

35. 
Czereśniowe  

łóżko 

36. Komoda  
z sosny 

 
Materiały: kantówki z czereśni 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 18-20 
 
Umiejętności: piłowanie ukośnicą, łączenie 

na śruby (dwu-gwint) kołkowanie, 
klejenie, szlifowanie, olejowanie  

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 12-14 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą i na ukośnicy, 

kołkowanie, klejenie, montowanie 
półek i zawiasów, szlifowanie, 
bejcowanie  

 



 

 

 

      37. 
 Zwierzaki 

38. Lampa  
na dębowej 

 stópce 

 
Materiały: kawałki desek sosnowych 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką i 

tarnikiem, szlifowanie, wiercenie 
otworów wiertarką, malowanie farbą 
akrylową 

 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie, 

posługiwanie się wiertarką, 
woskowanie 

 



 

 

 

39. Domek  
na  drzewie 

40. Półka  
na sznurku 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 20 
 
Umiejętności: Cięcie desek na ukośnicy, 

łączenie na wkręty, montowanie 
dachu, szlifowanie, zabezpieczanie 
olejem 

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, wiercenie  
 dziur otwornicą i wiertłem, 

szlifowanie, olejowanie 
 
 



 

 

 

    41. Taboret 
- świnka 

42. Regalik 

 
Materiały: deski sosnowe, kij od szczotki 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: cięcie piłą, wiercenie dziur 

wiertarką i ich poszerzanie dłutem, 
klejenie, szlifowanie, olejowanie , 
malowanie farbą  

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 13-15 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, równanie 

desek i szlifowanie, kołkowanie i 
klejenie, olejowanie  

 



 

 

 

43. Stojak  
na gazety 

44. Drążek 
baletowy 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, łączenie za pomocą 
wkrętów, szlifowanie 

 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, łączenie na 

czopy, szlifowanie, posługiwanie się 
dłutem 

 
 



 

 

 

    45. Rama  
na zdjęcie 

46.  
Serduszko 

Róży  

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej:  ok 3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, łączenie na 

kołki, klejenie, szlifowanie, 
nawiercanie otworów 

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej:  ok 1,5 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką, 

szlifowanie, frezowanie  
 



 

 

 

 47. Półka 
komiksowa 

48. Taca 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, także pod 

kątem, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, malowanie bejcą  

 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, robienie 

klejonki, kołkowanie, klejenie, 
lamelowanie, kołkowanie, 
szlifowanie 



 

 

 

 49. Domek  
  dla lalek 

50. Ława  

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, posługiwanie 
się wyrzynarką, szlifowanie 

 
 

 
Materiały: deska dębowa na blat, deski 

sosnowe na nogi 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-9 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie, 

połączenia krzyżowe, klejenie, 
kołkowanie, szlifowanie, olejowanie  



 

 

 

 51. Półka  
   na gazety 

52. Karmnik 
dla ptaków 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 1,5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, połączenie 

krzyżowe, szlifowanie 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, łączenie na 

kołki, klejenie, łączenie na wkręty, 
szlifowanie  



 

 

 

53. Pan 
samochodzik 

54. Półka 
LOVE 

 
Materiały: deska sosnowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: Posługiwanie się wyrzynarką i 

dłutem, szlifowanie, wycinanie kółek 
otwornicą  

 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 12-14 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, także pod 

kątem, łączenie na kołki, klejenie, 
szlifowanie 



 

 

 

   55. Szafka 
na kurzej 

stopce 

56. Domek  
- parking 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 15-17 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, robienie klejonki, 
czopowanie, posługiwanie 
się dłutem i wiertarką  

 
Materiały: deski sosnowe, sklejka na plecy 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-10 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, łączenie na wkręty, 
szlifowanie, woskowanie  

 



 

 

 

57. Regał  
na ulotki 

58. Taboret 
Zygmunt 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 10 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, szlifowanie  
 
 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 24-

26 (ręcznie dłutowane siedzisko, 
duma!) 

 
Umiejętności: dłutowanie, cięcie piłą, 

łączenie krzyżowe, szlifowanie, 
bejcowanie  



 

 

 

  59. Rakieta 
otwartości 

60. Klęcznik 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, szlifowanie 
 

 
Materiały: sklejka, kolorowe spreje 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 3-4 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką, 

połączenie pół-krzyżowe, 
szlifowanie, sprejowanie 

 
 



 

 

 

  61. Stół 
klonowy 

62. Sosnowy 
stolik na 

stalowych 
nogach 

 
Materiały: lite dechy klonowe na blat, 

sosnowa kantówka na nogi 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok.15 
 
Umiejętności: Cięcie na pile stołowej, 

kołkowanie, klejenie, czopowanie, 
posługiwanie się dłutem, szlifowanie, 
woskowanie  

 
Materiały: deski sosnowe, stalowe nogi 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie, 

woskowanie 
 



 

 

 

     63. 
Świecznik 

64. Stojak  
na wino 

 
Materiały: lita deska (gatunek dowolny) 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, wiercenie dziur 

na świeczki otwornicą, szlifowanie, 
woskowanie  

 
 

 
Materiały: lita deska dębowa  
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, wiercenie dziur 

otwornicą, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, woskowanie  

 



 

 

 

  65. Stół 
dębowo-

czereśniow

66. Świecznik  
z akacji 

 
Materiały: deska dębowa na blat, deski 

czereśniowe na nogi 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-10 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, połączenie 

krzyżowe, czopowanie, posługiwanie 
się dłutem i wiertarką, szlifowanie, 
olejowanie  

 

 
Materiały: plasterek akacji 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, wiercenie 

dziury otwornicą, szlifowanie, 
woskowanie 



 

 

 

68. Regał Asi  
na ciuchy 

67. Półka  
na książki 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, połączenie 

krzyżowe, szlifowanie 
 

 
Materiały: deski sosnowe, kółeczka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-9 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

łączenie na wkręty, szlifowanie, 
mocowanie kółek 

 
 



 

 

 

  69. Fotel 
tapicerowany  

70. Stolik  
z fornirem 

 
Materiały: gąbka, fizelina, tkanina 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: szlifowanie, usunięcie starej 

tapicerki, tapicerowanie, 
woskowanie  

 
Materiały: fornir i klej do fornirowania  
 
Godziny pracy osoby początkującej:  6-7 
 
Umiejętności: zdejmowanie starego forniru i 

kładzenie nowego, szlifowanie, 
uzupełnianie ubytków w drewnie, 
woskowanie  

 



 

 

 

  71. Kot 

72. Krzesło  
tapicerowane 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 5 
 
Umiejętności: posługiwanie się wyrzynarką, 

łączenie na wkręty, klejenie, 
szlifowanie  

 

 
Materiały: gąbka, fizelina, tkanina, farba 
 
Godziny pracy osoby początkującej:  4-5 
 
Umiejętności: usuwanie starej tapicerki i 

starych powłok z drewna, 
tapicerowanie, szlifowanie, 
malowanie  



 

 

 

   73. Półka 
plaster 
miodu 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 13 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą pod kątem 60 

stopni, równanie desek, szlifowanie, 
kołkowanie, klejenie  

 

74. Taboret  
 

Materiały: Deski i kantówki sosnowe  
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok. 15  
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, robienie 

klejonki, kołkowanie, połączenia 
czopowe, posługiwanie się dłutem, 
klejenie, szlifowanie  

 
 



 

 

 

75. Roboty  
z odpadków 

76. Robot-
świnka 

 
Materiały: skrawki desek różnych gatunków 

drewna 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wiertarką z otwornicą, 
kołkowanie, połączenie pół-
krzyżowe, łączenie na wkręty, 
klejenie, szlifowanie  

 
Materiały: skrawki desek sosnowych 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wiertarką z otwornicą, 
kołkowanie, połączenie pół-
krzyżowe, łączenie na wkręty, 
klejenie, szlifowanie  



 

 

 

77. Fotel  
w kurki 

78. Drapak  
dla kotów 

 
Materiały: gąbka, fizelina, tkanina 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: szlifowanie, usunięcie starej 

tapicerki, tapicerowanie, 
woskowanie  

 
Materiały: deski sosnowe, plastry brzozy 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą stopni, 

równanie desek, szlifowanie, 
posługiwanie się wiertarką i dłutem 

 



 

 

 

79. Pinokio 

80. Stół z 
brzozowym

i nogami  

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 1 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, szlifowanie  
 

 
Materiały: gałęzie brzozy, deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, kołkowanie, klejenie, 
połączenie krzyżowe, szlifowanie  

 



 

 

 

81. Krzesełko 

82. Sofa - 
wymiana 
tapicerki  

 
Materiały: gąbka, tkanina, fizelina, farba 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 7-8 
 
Umiejętności: usuwanie starych powłok i 

starej tapicerki tapicerowanie, 
szlifowanie, malowanie  

 

 
Materiały: gąbka, tkanina, fizelina, farba 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 9-10 
 
Umiejętności: usuwanie starych powłok i 

starej tapicerki tapicerowanie, 
szlifowanie, malowanie  

 



 

 

 

83. Lampa na 
podstawce 

z grabu  

84. Fotel 
tapicerowany 

skórą 

 
Materiały: plasterek grabu, stara lampka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2 (grab 

jest bardzo twardy) 
 
Umiejętności: nawiercanie otworków, 

szlifowanie, woskowanie 
 

 
Materiały: gąbka, fizelina, kawałek skóry 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: usuwanie starych powłok i 

starej tapicerki tapicerowanie, 
szlifowanie, bejcowanie 

 



 

 

 

85. Stojak na 
klucze 

86. Taboret  
w skarpetach 

 
Materiały: kawałek sosny, kołki 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, klejenie, szlifowanie  
 

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 6-7 
 
Umiejętności: cięcie na pile stołowej, 

nawiercanie otworów, posługiwanie 
się wiertarką i szlifierką, klejenie, 
malowanie, woskowanie  



 
 

 
 

  

87. Rama - 
okienko 
pamięci 

88.  
Wyścigówa 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-9 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, połączenie krzyżowe, 
kołkowanie, klejenie, montowanie 
zawiasów, szlifowanie , bejcowanie  

 

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, dłutowanie, robienie 
kółek za pomocą wiertarki z 
otwornicą, szlifowanie  



 
 

 
 

  

89. Pojemnik 
w syrenki 

90. Szafa 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

klejenie, nawiercanie otworów, 
szlifowanie  (wykorzystano kawałek 
deski z nadrukiem syrenek autorstwa 
Marty Zabłockiej)  

 

 
Materiały: deski sosnowe, plecówka 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 12-14 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, robienie klejonki, 
kołkowanie, montowanie półek, 
szlifowanie, przybijanie pleców  

 



 
 

 
 

  

91. Deska do 
krojenia 

92. 
Jednorożec  

 
Materiały: lita deska dębowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, szlifowanie 

(dłuuugo), olejowanie  
 

 
Materiały: plasterek litej deski, deseczka 

sosnowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, kołkowanie, 

połączenie pół-krzyżowe, łączenie na 
wkręty, klejenie, szlifowanie  

 
 
 



 
 

 
 

  

93. Litera A  
- dla ozdoby 

 
Materiały: Lita deska, kawałek sosnowej deski 

o szer. 20 cm 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok. 4  
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wyrzynarką, szlifowanie, 
dłutowanie, woskowanie   

 
 

94. Szafka  
na wino 

Materiały: Deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: ok. 15  
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wiertarką z otwornicą, 
kołkowanie, klejenie, szlifowanie 

 
 



 
 

 
 

  

95.Stojak  
na wino 

Materiały: Deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, posługiwanie 

się wiertarką z otwornicą, 
kołkowanie, klejenie, szlifowanie, 
bejcowanie  

 

   96. Stolik na 
stalowym 

stelażu 
 
Materiały: deski sosnowe, stelaż aluminiowy 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 6 
 
Umiejętności: cięcie desek płatnicą, 

szlifowanie. Deski na blaty zostały 
postarzone. Gotowy stelaż na ten 
projekt zamówiony został u ślusarza. 



 
 

 
 

  

97. 
Szubieniczka 

98. Podstawki  
na kredki 

Materiały: Plasterek grabu, deski czereśniowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6  
 
Umiejętności: przycinanie desek na ukośnicy, 

łączenie czopowe, szlifowanie, 
olejowanie 

 

Materiały: Kawałki belki z sosny 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: cięcie desek płatnicą,  

posługiwanie się wiertarko-
wkrętarką, szlifowanie 

 
 



 
 

 
 

  

   99. Stół z 
drewna 

klonowego 

100. Nagrody 
dla 

biegaczy 

Materiały: Blat z klejonki klonowej, nogi z 
kantówki klonowej 

 
Godziny pracy osoby początkującej: 8-10 
 
Umiejętności: cięcie desek za pomocą piły 

stołowej, czopowanie, kołkowanie, 
klejenie, szlifowanie  

 

Materiały: kawałek grubej deski klonowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności:  projektowanie i obsługa 

drukarki CNC, szlifowanie i 
malowanie  

 



 
 

 
 

  

   101. Półka 

102. Taboret  
z tapicerownym 

siedziskiem 

Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 6-7 
 
Umiejętności: cięcie desek za pomocą piły 

stołowej, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, nawiercanie otworów 
pod kołki, tapetowanie 

 

Materiały: gąbka, fizelina, tkanina 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 2-3 
 
Umiejętności: tapicerowanie siedziska, 

posługiwanie się takerem 
 



 
 

 
 

  103. Taca  
 

104. Tron ze 
sklejki 

Materiały: Klejonka dębowa, deska dębowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie desek za pomocą piły 

stołowej, kołkowanie, klejenie, 
szlifowanie, woskowanie  

 

 
Materiały: kawałek deski sosnowej 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 18-20 
 
Umiejętności: precyzyjne nanoszenie 

pomiarów, posługiwanie 
się wyrzynarką, szlifowanie 

 



 
 

 
 

  

105. Przybory 
kuchenne  

106. Stojak na 
wino 

 
Materiały: deski sosnowe 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 10-12 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, dłutowanie, 

szlifowanie 
 

 
Materiały: lita deska dębowa  
 
Godziny pracy osoby początkującej: 5-6 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, szlifowanie, połączenie 
pół-krzyżowe 

 



 
 

 
 

 

107. Wieszak 
na papier 
toaletowy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.Stojak  
na szminki 

 
Materiały: deska sosnowa 
 
Godziny pracy osoby początkującej: 4-5 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, połączenie 

krzyżowe, wiercenie otworu, 
klejenie, szlifowanie  

 

 
Materiały: lita deska dębowa  
 
Godziny pracy osoby początkującej: 3-4 
 
Umiejętności: cięcie płatnicą, nawiercanie 

otworków, szlifowanie  
 
       
 

  Zapraszamy do stolarni!  
 


