Dispositionsskema for violinbygning efter esbjergmetoden:
Handling:
Skabeloner udskæres
Formen tilvirkes

Påbegyndt

Afsluttet

Hjørne- og endeklodser ilimes og formes

Sarg bukkes og pålimes
Sargen høvles ned til formhøjde
Formens yderplader aftages
Sarglister bukkes og ilimes
Sarglister høvles ned og formes
Bund og dæk limes og planhøvles
Halsklodsen forberedes
Violinens form påridses pladerne
Pladerne udskæres med 4 mm tillæg
Indsavning til 5 mm kanttykkelse
Pladernes udvendige hvælving udskæres
Dybdeboringer indv. i pladerne
Indvendig udhulning af pladerne
Pladernes limflader kontrolleres
Dækket pålimes provisorisk
Gennemboring for styrestifter
Dækkets kantudhæng og hjørner just.
Hul til strengeholderknap bores (7 mm)
Dækket aftages
Bunden pålimes provisorisk
Der bores ca. 1 mm ned for styrestift
Bundens kantudhæng og hjørner just.
Bunden aftages
Kontrollér bund og dæk symetri
Pladekanter fræses ned til endeligt mål
Indlægningsrille fræses
Indlægningen ilimes
Hulkel udskæres
Den udvendige hvælving færdiggøres
f-huller påridses
Øjnene i f-hullerne bores
Hulkel i f-hultunge udskæres
Den indvendige udhulning færdiggøres
Afstemning af pladerne
f-huller optegnes påny
f-hullerne udskæres
Dækket afstemmes på ny
Basbjælken formes og ilimes
Dækket afstemmes på ny
Dæk og bund påsættes sargen og fikseres med styrestifterne og
fæstnes med gummibånd omkring over- og underbue. Lægges
derpå bort indtil videre.

Halsformen påridses halsklodsen
Sneglen set fra siden udskæres
Gennemboringer for stemmeskruer(6 mm)
Indboringer for skruekasse (ca. 8 mm bor)
Siderne af skruekassen bortskæres
Snegl og skruekasse formes
Halsfodsprofil påridses

Siderne af hals og halsfod bortskæres
Halsrundingen formes (ikke halsfod)
Halsfodprofilen påridses sargen og udskæres

Dækket pålimes provisorisk
Halsfodprofilen udskæres i dækkanten
Gribebrættet tilhøvles
Gribebrættet limes provisorisk på halsen
Halsindfatningen tilpasses
Halsindfatningen limes
Halsfodens hæl planes med overklodsen
Bundens inderkant rundes
Bunden pålimes permanent
Gribebrættet aftages
Dækket aftages
Formens midtersektion udtages
Evt. indv. propolisbehandnling nu
Indsætning af etiket
Dækkets inderkant rundes
Dækket pålimes permanent
Halsfod og klap rundes
Pladernes yderkanter rundes
Undersadel tilvirkes og ilimes
Stemmestok tilskæres og isættes
Violinen kan nu afslibes og lakeres. Hvis indfarvning med
saltpetersyre ønskes, havde det været hensigtsmæssigt at gøre det
før den permanente pålimning af pladerne.

Gribebrættet pålimes permanent
Gribebrættets sider formes
Oversadlen tilvirkes op pålimes
Stemmeskruer og strengeholderknap tilpasses

Stolen tilskæres
Montering med strengeholder, strenge og
hagebræt

