How To Make
Your Own
Spijkerbull

©A

Multiple possibilities

© Andreas Scheiger

About the idea
Spijkerbikesis the new circular initiative within DAZO which gives a second life to
orphan bikes bike by repairing them and selling them again. Spijkerbikes receives bikes
from the municipality and through generous donations from this point the bikes will be
assessed by a professional team of repairmen after that the reparation process begins…
Many old and not reusable parts from the old bikes will be removed and changed by new
ones which at one point has left Spijkerbikes with a surplus of pieces (old saddles, unused
handles, etc). Interested in upcycling, I came across the amazing art of AndreasScheiger
and its collection Upcycle Fetish, I knew right away that Spijkerbikes would benefit greatly
from an art collection alongside its others operating activities. This is the DIY tutorial to
make your own.

Things you need
○

Materials
3 hours • Serves 4-6

Good wooden material
■

25x36 cm or bigger

■

at least 1,5cm thick

○

string

○

3 nails and a hammer

○

bike saddle

○

bike handle

○

Pencil

○

Ruler

○

Screwdrivers

○

Sanding macine with sanding paper

○

Drilling machine

○

Sanding machine with sandpapers

Step 1
Get a piece of wood in good condition and
draw a 25x36 cm rectangle using the ruler
and a pencil.

Pro tip
Make sure to start on one of the corners to
save as much material as possible.
Haal een stuk hout van goede kwaliteit en
teken een rechthoek van 25x36 cm met
behulp van de liniaal en een potlood.

Tip
Zorg ervoor dat u op een van de hoeken begint
om zoveel mogelijk materiaal te besparen.

Step 2
When the rectangle is ready, draw a cross by
connecting the dots halfway on each side
(12,5cm and 18cm). If done right, the two
lines should cross each other rith in the middle
of the rectangle.

Als de rechthoek klaar is, teken dan een kruis
door de stippen halverwege aan elke zijde
(12,5cm en 18cm) te verbinden. Als het goed
gedaan is, moeten de twee lijnen elkaar in het
midden van de rechthoek kruisen.

Step 3
Get the ruler and and find the point which
is 18cm from the line crossing the
rectangle vertically (as in the picture
attached) and mark it.
When ready, do the same on the other half
of the rectangle as well.

Pak de liniaal en vind het punt dat 18 cm
van de lijn ligt die de rechthoek verticaal
kruist (zoals op de bijgevoegde foto) en
markeer het.
Als je klaar bent, doe je dat ook op de
andere helft van de rechthoek.

Step 4
When you have the two points, you can
put two nails in these two points and one
at the half line according to the picture.

Als je de twee punten hebt, kun je volgens
de foto twee spijkers in deze twee punten
slaan en één op de halve lijn.

Step 5
When you have the three nails attached,
you can get as string and knot it tightly to
the nails.

Als je de drie spijkers hebt vastgemaakt,
kun je een koord spannen en strak aan de
spijkers vastknopen.

Step 6
After that you can get rid of the nail at the
half line.

Daarna kun je de spijker op de halve lijn
verwijderen.

Step 7
Grab a pencil and draw the shape while
stretching the string attached to the two
nails.

Pak een potlood en teken de vorm terwijl
je het koordje aan de twee nagels uitrekt.

Step 8
If done right, you should get the shape
desired (as in the picture).

Als het goed gedaan is, moet je de
gewenste vorm krijgen (zoals op de foto).

Step 9
Now you can start cutting the shape. Go
slowly and precisely.
Tip: don’t worry if you don’t get an exact
round shape. You can make some
corrections later with the sanding
machine.

Nu kunt u beginnen met het snijden van de
vorm. Werk langzaam en precies.
Tip: maak je geen zorgen als je geen exacte
ronde vorm krijgt. U kunt met de
schuurmachine wat correcties
aanbrengen.

Step 10
Don’t worry if you don’t get an exact
round shape. You can make some
corrections with the sanding machine.

Tip: maak je geen zorgen als je geen exacte
ronde vorm krijgt. U kunt met de
schuurmachine wat correcties
aanbrengen.

Step 11
Start with the sanding machine. Use the 80 and
the 120 paper and go by the grain. When you
have a smooth surface, you can start
assembling the skull using the bike saddle and
the bike handle. But in order to do so, you
should get rid of everything you don’t need
from the bike handle.
Nu kunt u beginnen met de schuurmachine.
Gebruik de 80 en de 120 papier en ga bij de
korrel. Als je een gladde ondergrond hebt, kun
je beginnen met het monteren van de schedel
met behulp van het fietszadel en het
fietshandvat. Maar om dit te doen, moet je alles
wat je niet nodig hebt van het fietshandvat
halen.

Step 12
Drill holes so you can attach the bullhead to
the wood using the screws. Make sure you
make the measurements correctly so you can
attach everything easily.

Boor gaten zodat u de stierenkop met behulp
van de schroeven aan het hout kunt bevestigen.
Zorg ervoor dat u de metingen correct uitvoert,
zodat u alles gemakkelijk kunt bevestigen.

Step 13
When the wooden part is ready, you can drill
another two holes in order to attach the ‘horns’
and the ‘head’.

Als het houten deel klaar is, kunt u nog twee
gaten boren om de 'horens' en de 'kop' te
bevestigen.

Congratulations!
You made it

