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schaar
schilderstape
viltstift
ijzer zaag
of dremel
vijlen
schuurpapier

Knip het sjabloon uit (zie de laatste bladzijde) en leg het
in achterbrug kompartiment over je huidige derailleur
luik. Houdt het zo veel mogelijk binnen/tussen de
zijwanden a, b en c. De d kant ligt op de rand van het
huidige gat. Maak het vast met schilderstape (afb. 1).
!!! Je hoeft niet achterbrug er uit te halen - wij deden dat
alleen om betere foto’s te krijgen.
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Leg je fiets op de zijkant.

Haal het sjabloon uit je fiets en plakt het op de
ondekant met tape zo dat het luik corespondeert met
je tekening (afb. 3).
Gebruik een lamp binnen het achterbrug kompartiment voor tegenlicht.
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Vanaf de onderkant van je fiets teken je het huidige luik
af met een viltstift (afb. 2).
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Maak het sjabloon goed vast met tape en teken je
nieuwe derailleur luik op de buitenkant bodem van je
QV af (afb. 4).
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Afb. 5 laat het huidige en het afgetekende nieuwe luik
zien. Voor het zagen kan je een Dremel gebruiken of een
trilzaag of in de hoeken boren en met een ijzerzaag
doorzagen.

5
Om het luik te passen kan je een stukje ductape op je
dekseltje plakken als een hendeltje (afb. 6).

6
Plak zachte klitteband op de randen van je vet en stof
vrij luik zoals op de afb. 7 is te zien, de harde kant in de
QV.
Gebruik hete luchtpistool of een haarfeun voor het
opwarmen van het lijm (afb. 8).
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8
Dekseltje op zijn plek (afb. 9).
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rijrichting
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