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Kat i Eg 
 
Klodser: 
 Hoved:  50 X 50 X 85, Eg 
 Krop: 50 X 50 X 130, Eg 
 Mule: 20 X 20 X 60, Ahorn, lyst træ 
 Øre: 22 x 22 x 100, Ahorn, lyst træ 
 Pupiller og 
 Snude: 10 X 10 x 100, Mørk træ. 
 Halen: 60 x 60 x 70, Eg 
 Poter: stump 10 mm tyk 
 

 
Processen: 
  Hovedet grundform: 

0) Drej en aflang kugle: 52mm vandret- / 48 mm lodret retning. 
1) Drej en cylinder 48mm i diameter. 
2) Afsæt lg. 52 mm + centerlinie 26 mm 
3) Sæt en streg 2mm til højre og venstre for centerlinien. 
4) Drej højre halvdel af kuglen idet højre 2mm stregen bibeholdes, puds og 
færdiggør. 

5) Hullet til halsen, 16mm, bores manuelt med center i 2mm stregen og skråt ind ca. 25 mm, 
find det passende sted til undersiden af hovedet. 

6) Drej venstre side af kuglen husk, bibehold venstre streg, hold evt. kontra med en træpinol for 
at stabilicere, puds afstik. 

7) Du har nu lavet grundformen til hovedet, bibeholdelse af centerlinien og de to streger (er 
selvfølgelig pudset væk til slut) gør at hovedet virker ovalt. 

 
Hovedet færdiggøres: 
Mulen: 1) Drej en dobbelt kugle, diam. 16mm X lgd. 30mm, Bor forsænkning 8 mm til snuden.  
 2)Slib den færdige dobbeltkugle ned til en tykkelse på 10 mm.  
Snuden:   Drej en flad kugle 8mm.  
Øre: Drej to kegler: diam 16mm X lgd. 20 mm, hulning laves manuelt medens emnet er opspændt, 

afstik, HUSK efterlad en tap 5mm X 5mm så øret kan sættes i hovedet.  
 
Montering: 
Mulen: monteres nederst centreret på hovedet, planslib punkt så det passer med lgd. på mulen, den 

skarpe kant afslibes, pålim mulen på den plane del. 
Øjenhuler:1) De to centerpunkter afmærkes 11mm over mulekant, med 22 mm mellemrum – centreret 

over mulen. 
  2) Bor et forsænket hul 16 mm , nøjagtigt i hvert centerpunkt – elektrikkerbor med lang spids-, 

husk ren kant. 
 3) bor fordybning til pupil 10mm. 
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Øre:  1) Afmærk to centerpunkter 11mm over øjenhulen’s kant, centreret med 24 mm i mellem, 
          2) bor huller 5mm til øre tap. 
          3) Planslib hvert punkt så det passet til øret, den skarpe kant  afslibes. 
          4) Øre påsættes. 
Snude op pupiller:  Påsættes. 
 
Tillykke du står nu med et færdigt hoved klar til at sætte på kroppen. 
 
 
KROPPEN : 
 

Drej en kegle med Diameter:  
Bund   43 mm:  Mave 51 mm: Hals 16 mm. 
Halsen drejes nøjagtig så den passer til hullet i hovedet. 
 
Udskæring til poter: 
Der laves en udskæring til poterne 8 mm i højden ca. 20 mm ind. Enten på kap- 
eller båndsav. 
 
Poter: 
Lav en skive tilpasset udskæringen i kroppen, med markering af de to poter, 
pålim og afpuds poter og krop på rundelsliber HUSK en kende skrå. 

 
 
Halen: 

1) Drej en ring med udvendig diameter 60 mm og tykkelse 10 mm. 
2) Sav den færdige ring i to halvdele, synlig stump afrundes. 
3) Bor hul i krop 10 MM og pålim.  

  
  
 
   
Håber beskrivelsen kaster lys over kattens fremstilling: 
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Detailtegning hovedet-1 
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Detailtegning hoved-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


