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Θα βρείτε παρακάτω το σεμινάριο για να φτιάξετε το παιχνίδι κινέζικης ντάμας όπως βλέπετε και στην φωτογραφία 

παρακάτω, αλλά μπορούν να γίνουν προσαρμογές αν δεν έχετε τον εξοπλισμό ή τις δεξιότητες για να το κάνετε. Οι 

διαστάσεις είναι ενδεικτικές. 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανακυκλωμένο ξύλο για την 

κατασκευή όπως φαίνεται και στο παράδειγμα:  

- Ένα πάνελ από ακατέργαστο ξύλο ή κόντρα πλακέ πάχους 

18 mm και διαστάσεων 40 x 40 cm 

- Δύο πείρους διαμέτρου 10 mm για μήκος 1 m ή ξύλινα 

πείρους 

 

 

Τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα αναλώσιμα που 

απαιτούνται για την κατασκευή του παιχνιδιού: 

- τα διάφορα κομμάτια ξύλου που απαιτούνται 

- ένα πριόνι  

- τρυπάνι με μύτες ξύλου διαμέτρου 10,5 mm ή σμίλη 

χειρός 

- γυαλόχαρτο διαφόρων κόκκων (80 και 120) ή τριβείο   

- ένας μεταλλικός χάρακας, κατά το δυνατόν μήκους τουλάχιστον 50 cm, και ένα μολύβι αν θέλετε 

να σχεδιάσετε τις γραμμές μεταξύ των οπών. 

- ψαλίδι  

- ένα πινέλο 

- μια μύτη 

- 4 φύλλα Α4 για την εκτύπωση του προτύπου 

- χρώμα ξύλου σε 6 χρώματα όπως φαίνεται στην εικόνα 

- Λινέλαιο με βαμβακερό πανί 

- χρωματιστή αυτοκόλλητη ταινία 
 

 

 

 

Τα στάδια της κατασκευής του παιχνιδιού σε εικόνες: 

 

1. Συλλέξτε μια ξύλινη σανίδα για να φτιάξετε 

το ταμπλό του παιχνιδιού.  

 

2. Κόψτε τον πίνακα στο μέγεθος που 

χρειάζεται με ένα πριόνι.  

 

3. Τρψτε τον δίσκο αν χρειαστεί για να 

αφαιρέσετε το βερνίκι ή το ανεπιθύμητο 

χρώμα.  
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4. Εκτυπώστε το χάρτινο πρότυπο και κολλήστε 

το με ταινία.  

 

5. Προσαρμόστε το πρότυπο και κολλήστε το με 

ταινία (βλέπε εικόνα). 

 

6. Σημειώστε το κέντρο με ένα σημείο.  

 

7. Ελέγξτε ότι όλες οι διασταυρώσεις είναι καλά 

σημειωμένες πριν αφαιρέσετε το πρότυπο.  

 
8. Αφού ελέγξετε τη διάμετρο των πείρων ή του 

άξονα, χρησιμοποιήστε έα ξύλινο τρυπάνι 

πάχους 5mm. Τοποθετήστε χρωματιστή 

ταινία στο τρυπάνι για να προσδιορίσετε το 

βάθος της οπής που πρόκειτε να διανοιχθεί 

και να μην περάσει μέσα από τη σανίδα.  

 

 

9. Τρυπήστε τις 121 οπές στο δίσκο.  

 

10. Τρίψτε τα σημεία ήτις τρύπες για να 

αποφύγετε τις σκλήθρες και τα πλαϊνά του 

δίσκου.  

 

11. Απλώστε λινέλαιο με ένα πανί για να 

προστατέψετε το δίσκο.  

 

 
 

 
12. Κόψτε τους πείρους σε 60 κομμάτια των 

25mm και τρίψτε τους ή παρτε τους 60 

πείρους. 

 

13. Χωρίστε τα 60 κομμάτια σε 6 ομάδες των 10 

τεμαχίων και επιλέξτε ένα χρώμα ανά ομάδα.  

 

14. Βάψτε τα άκρα των μετρητών.  

 

 
Καλή κατασκευή!  

 

  


