Instructiekaart 3: Charters monteren
De charters worden in een HP 3D-berging of in een map van zuurvrij museumkarton gemonteerd m.b.v.
melinex stroken. Deze stroken worden zonder plakband of lijm vastgezet volgens de hieronder beschreven
methode. Zegelstaarten kunnen op drie manieren vastgezet worden,namelijk: via een vilten zegelberging welke
aan de charter berging vastgelijmd wordt, met stroken melinex zoals het charter of door ze onder een stukje
opgelicht karton van de berging te plaatsen. Indien er geen sprake is van de eerste manier, de zegelberging dan
heeft de derde methode de voorkeur. Deze methode wordt in de “instructiekaart zegelstaarten van charter
monteren” beschreven.

Belangrijke algemene informatie:





De wassen zegels aan de zegelstaarten zijn zeer kwetsbaar, ondersteun ze met één hand bij het
positioneren in de berging. Houd het charter met de andere hand vast.
Houd charter en gereedschap goed gescheiden op je werktafel.
Maak nooit sneden in de berging (met de beitel) terwijl het charter nog in de berging ligt! Plaats het
charter bij voorkeur op een andere tafel tijdens dit soort werkzaamheden.
Leg de beitel nooit met scherpe rand rechtstreeks op de tafel (ter bescherming tafel en snijvlak beitel)

Benodigde materialen:











melinex stroken
priem
prik mal (melinex)
(vul)potlood (scherp punt)
schaar
teflon spatel
beitel (16 mm)
hamer
afval kartonnetjes
4 stalen gewichtjes

Stappen:
Charter monteren met melinex stroken
1. Positioneer het charter in de berging of de map. Plaats melinex stroken over het charter en houd deze in
positie middels de gewichtjes.
2. Prik met de priem, m.b.v. de prik mal, gaatjes aan weerszijde van de melinex stroken boven en onder het
charter, daar waar er beitel sneden moeten komen. (Afstand tussen sneden bij bovenrand charter op ca.
10 mm houden. Afstand tussen sneden bij onderrand charter op ca. 16 mm houden = breedte melinex
strook)
3. Doe dit daarna ook voor de zegelstaarten indien deze vastgezet worden middels de melinex stroken
methode.
4. Verwijder de stroken en het charter uit de berging. Plaats de afval kartonnetje onder de berging daar waar
de beitel sneden moeten komen.
5. Positioneer de beitel rustig op de met gaatjes aangegeven plekken en sla met de hamer 3 maal (zacht,
zacht, hard) op de beitel. Herhaal tot alle sneden zijn gemaakt (charter en zegelstaarten)
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6.

6a

Begin met het doorrijgen van de melinex stroken (beetje schuin afgeknipt) bij de sneden langs de
bovenrand van het charter (aanhechtingspunt). Het doorrijgen gaat als volgt (zie afbeeldingen hieronder):
a. steek de strook door de onderste snede van voor naar achter.
de
b. steek de strook weer terug naar voren door de 2 snede.
de
c. steek de strook weer terug naar achter door de 3 snede.
d. steek de strook weer door de onderste snede terug naar voren, komt dan onder het lange stuk
van de strook uit. Houd het uiteinde niet te kort (min. 5 cm).

6b

6c

6d

7.

Maak nu de aanhechtingspunten zoals bij punt 6 a
t/m d hierboven beschreven voor de stroken voor
het vastzetten van de zegelstaarten (indien van
toepassing).

8.

Plaats het charter in de berging onder de strook
(korte uiteinde van de strook onder het charter
houden). (zie afbeeldingen hiernaast)

9.

Rijg nu de strook door de sneden langs de onderrand van het charter, als volgt:
a. steek de strook door de bovenste snede van voor naar achter.
b. steek de strook door de middelste snede van achter naar voren.
c. steek de strook door de onderste snede van voor naar achter.
d. rijg de strook nu door het tussen de bovenste en middelste snede ontstane lusje van de melinex
strook. de strook ligt nu horizontaal. Knip de rest van de strook niet te kort af (min. 15 cm).

9a

9b

9c

9d

10. Herhaal de stappen van punt 9 voor de stroken over de zegelstaarten indien van toepassing.
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