LILLI rahi/sivupöytä
JOS OLET VAIHTAMASSA NARUJA: Poista ensin vanhat,
kuluneet narut. Työskentely onnistuu parhaiten työpöydällä,
jolle voit asetella osat järjestykseen. Nyt on hyvä hetki myös
puhdistaa, (hioa) ja käsitellä uudelleen (öljytä/maalata) puuosat
(huomioi, että työskentelet aina puun syiden suuntaisesti).

LILLIN KOKOAMINEN
JA NARUJEN VAIHTAMINEN
KUVA 1

KUVA 1. LILLIN OSAT:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

jalkaosa 4 kpl (à 40 cm), joissa isot reiät
pyöreille kapuloille
pyöreä kapula pisin (46,5 cm) 1 kpl
pyöreä kapula keskipituinen (45 cm) 1 kpl
pyöreä kapula lyhin (38,5 cm) 1 kpl
pöytätason osat 11 kpl
naru pisin (195 cm) 1 kpl
naru keskipituinen (100 cm) 1 kpl
naru lyhyt joissa solmut (à 70 cm) 2 kpl

KUVA 2.
Ota ensin keskipituinen pyöreä kapula(C), ja työnnä se yhden
jalkaosan (A) läpi. Aseta kaikki pöytätason osat (E) vierekkäin ja
viimeiseksi jalka (A) kuten kuvassa.
KUVAT 3. JA 4.
Ota pisin naru (F) ja työnnä se pyöreän kapulan toisen pään
reiän läpi. Tee narun päähän solmu. Kiepauta naru tiukasti
kunkin jalkaosan ympäri kuten kuvassa, jatka samalla tavalla
kunnes kaikki istuinpuut ja jalka ovat paikoillaan.
Työnnä viimeiseksi naru pyöreän kapulan toisen pään reiän läpi
ja tee narun päähän solmu kuten kuvassa.

KUVA 2

KUVA 3

KUVA 5.
Ota lyhin pyöreä kapula (D) ja ujuta se istuinpuiden toisen
pään reikien läpi kuten kuvassa. Jos kapula ei meinaa mennä
läpi, naputtele varovasti kumivasaralla, mutta varo rikkomasta
puuosia.
KUVA 6.
Laita pyöreän kapulan päihin jäljellä olevat 2 jalkaa (A) ja
keskipitkä naru (G) kuten kuvassa.
KUVA 7.

KUVA 4

Yhdistä ristikkäin olevat jalat pisimmällä pyöreällä kapulalla (B)
ja lyhyillä naruilla (H) kuten kuvassa.
Tee pitävät solmut ja lopuksi narujen päihin solmut
rispaantumisen ehkäisemiseksi.
Lilli on taas valmis käytettäväksi! Muista, että Lilliä ei ole
tarkoitettu istumiseen, vaan jalkarahiksi tai sivupöydäksi.
Tarkista solmut ja puuosat säännöllisesti, kiristä ja huolla
tarvittaessa.

KUVA 7

KUVA 6

Lue käyttö- ja huolto-ohjeet ja löydä lisätietoa
sekä kiinnostavia puutuotteita: www.ecofurn.eu

KUVA 5

LILLI side table / foot stool
IF YOU ARE ABOUT TO CHANGE THE ROPES: First, remove the
old ropes. Changing the ropes is best done on a desktop, where
the parts can be arranged in order. At the same time it is good
to check all the wooden parts, clean (puff with a sandpaper if
necessary) and treat the parts with oil or paint. Always work in
the same direction as the grain.

HOW TO ASSEMBLE A LILLI
AND HOW TO CHANGE THE ROPES
PIC. 1

PICTURE 1. PART OF LILLI:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

legs 4 pc (à 40 cm), with big holes for the
round sticks
round stick, long (46,5 cm) 1 pc
round stick, medium (45 cm) 1 pc
round stick, short (38,5 cm) 1 pc
top parts 11 pc
rope, long (195 cm) 1 pc
rope, medium (100 cm) 1 pc
rope, short, with a knot (à 70 cm) 2 pc

PICTURE 2.
First, take the medium length round stick (C), and slide it
through a leg (A).
Set all the top parts (E) side by side, finally add a leg (A) as in
the picture.
PICTURES 3. AND 4.
Take the longest rope (F) and slide it through the hole at the
other end of the medium length round stick (C). Make a knot at
the end of the rope. Wrap the rope tightly around each leg like
in the picture, continue until every top part and legs are in their
places.
Eventually, slide the rope through the hole at the other end of
the round stick, and make a knot like in the picture.

PIC. 2

PIC.3

PICTURE 5.
Take the shortest round stick (D) and slide it through the holes
at the other ends of the top parts like in the picture. If the stick
gets jammed, tap carefully with a rubber hammer. Be gentle: do
not break the wooden parts.
PICTURE 6.
Place the remaining 2 legs (A) at the ends of the round stick (D)
and the medium length rope (G) like in the picture.

PIC.4

PIC.5

PICTURE 7.
Connect the crossed legs with the longest round stick (B) and
shortest ropes (H) like in the picture.
Make tight ropes at the end of the ropes to prevent unravelling.
Lilli is again ready to use! Remember that Lilli footrest/side
table is not intended to use as a chair, do not sit or stand on it.
Check the ropes, knots and wooden parts regularly, tighten and
maintain when needed.

PIC.7

PIC.6

Read the use and care instructions and find more
information & interesting wooden products: www.ecofurn.eu

