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De kleine rosendrager

Één bouwpakket met 4 
uitvoeringen.

Variant 3Variant 1

Variant 2 Variant 4

Werkblad

Bijpassende
werkbladen

kunt u gratis downloaden

www.aduis.nl

Naam: Groep/ klas:

Inhoud: Gereedschap:
1 Houten plankje 140 / 85 / 15 mm Potlood, liniaal, passer
2 Houten plankjes 110 / 100 / 10 mm Boormachine
1 Lasdraad 200 mm / Ø 3 mm Boortje Ø 3 mm, Ø 3,5 mm
1 Reageerbuisje 152 mm / Ø 16 mm Schaar, tang, carbonpapier
1 Wol 100 mm Hobbylijm, houtlijm, hamer
1 Rubberen ring zwart Ø 14 mm / 3 mm Troffelzaag, fi guurzaag
2 Houten kogel Ø 12 mm - Boring 3 mm vijl, Schuurpapier
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Ridders, geschaakte prinsessen en legendarische helden zijn er niet meer. Ook heksen, tovenaars, 
draken en ander gespuis kennen we alleen nog maar uit lang vervlogen tijden. Wat we echter nog 
steeds kennen van de middeleeuwen is het schenken van mooie bloemen. Met deze bloemenstan-
daard is het wellicht nog wat makkelijker om „dank je wel”, „ik hou van jou” of „sorry” te zeggen. 
Zijn er dan toch nog echte helden en heldinnen?

Variant 2 Variant 1

Gat Ø 18 mm wordt gezaagd

Teil (B)

Variant 1 en 2 (tekening 1 + 2):
Als eerste moeten de vormen van sjablonen M 1:1 op het 
hout gezet worden. Kies dus één van de varianten en leg 
deze op het hout. De randen van de sjablonen moeten 
samenvallen met de randen van het hout. Gebruik vervolgens 
carbon papier om de vormen op het hout te zetten. Heb je 
geen carbonpapier, neem dan een balpen. Teken de lijnen na 
en druk hierbij hard op de balpen zodat je deze de lijnen in 
het hout zichtbaar achterlaat. Nu kun je met een potlood de 
lijnen nog duidelijker zichtbaar maken. 

Uitzagen (Figuurzaagplankje gebruiken):
Variant 1: De muis is 2 keer bij de sjablonen uitgetekend. De 
muis met “reserve” kun je uitzagen als oefenstuk. Natuurlijk 
kun je ook je eigen siermotieven maken. Let er wel op bij het 
zagen dat je de fi guurzaag recht houd. Anders heb je kans 
dat het zaagje breekt.

De gaten boren:
In de uitgetekende cirkel Ø 18 mm wordt een gat geboord 
van Ø 3 mm. Daarna kun je de cirkel met een fi guurzaag 
uitzagen. Nu kun je ook de 2 andere gaten van Ø 3 mm 
boren. Variant 1 (B) + (C), variant 2 (F) + (E). 

De onderdelen schuren, beschilderen en afl akken:
De ruwe zaagranden en scherpe kanten met schuurpapier 
mooi rond en glad schuren. Vergeet ook niet de randen 
grondplaat af te ronden. Daarna kun je de onderdelen be-
schilderen of alleen behandelen met een blanke lak. Laat 
daarna alles goed drogen…….

De rosendrager in elkaar zetten:
De onderdelen kun je volgens de tekening rechts in elkaar 
zetten. Het 
reageerbuisje daarna met de rubberen ring vastzetten. Na 
het afl akken kun je ook de staart van de muis maken van de 
wol en vervolgesn opplakken.

Onze Tip: zie einde variant 3…… veel plezier!
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Variant 3 en 4: (tekening 3)
In tekening 3 zijn de sjablonen van variant 3 met doorgetrok-
ken lijnen en variant 4 met gestippelde lijnen gedrukt. Als 
eerste de vormen van de sjablonen M 1:1 uitzetten op het hout. 
De randen van de sjablonen moeten samenvallen met de randen 
van het hout. Gebruik vervolgens carbon papier om de vormen 
op het hout te zetten. Heb je geen carbonpapier, neem dan een 
balpen. Teken de lijnen na en druk hierbij hard op de balpen 
zodat deze de lijnen in het hout zichtbaar achterlaat. Nu kun 
je met een potlood de lijnen nog duidelijker zichtbaar maken. 

De Boringen:
De grondplaat (O) krijgt twee gaten van elk Ø 3 mm.
Onderdeel (N) heeft ook twee boringen van elk Ø 3,5 mm. Om 
het grotere gat voor het reageerbuisje met een fi guurzaag uit 
te zagen boor je nog een extra gat van Ø 3,5 mm.

Uitzagen:
Nu kunnen alle onderdelen met een fi guurzaag en troffelzaag 
uitgezaagd worden. Let erop dat je de fi guurzaag zoveel mo-
gelijk recht houdt zodat het zaagje niet breekt. Daarna de 
zaagranden met schuurpapier mooi glad schuren. De randen van 
de grondplaat ook mooi afronden met een vijl en schuurpapier. 

De opbouw: (zie tekening 3)
De onderdelen (N) en (P) kunnen nu verlijmd worden. Ter ver-
sterking van de lijmverbinding kun je nog een houten driehoek 
(M) onder de verbinding lijmen. Laat het geheel goed drogen!

Daarna kun je ook onderdeel (P) op de grondplaat (O) lijmen. 
Ook deze verbinding met een houten driehoek (L) versterken 
en weer goed laten drogen.
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De metaalstaafjes: De lasdraad 200 mm / Ø 3 mm in het midden doorzagen en aan 
de uiteinden volgens de tekening rechsts spits opvijlen.

Let op: De punten met schuurpapier goed afronden. De punten moeten er ongeveer 
hetzelfde uitzien als de punt van een balpen. Niet spits maar mooi rond!

De beide metaalstaafjes vervolgens in de boring van de houten kogels slaan. Dan de 
metaalstaafjes in de boringen van de grondplaat (O) slaan.
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De rubberen ring op juiste hoogte over het reageerbuisje schuiven zodat het buisje de grond-
plaat niet raakt.

Onze tip:
Het houten oppervlak wordt extra mooi als je het afl akt. Ook wordt op deze manier het hout 
beschermd tegen vuil en vocht. Ga bij het afl akken als volgt te werk:

1. Grondlak: breng de eerste laklaag dun aan met een penseel en laat het drogen.
2. Opschuren met lakschuurpapier, korrel 200 of hoger.
3. De laatste afl aklaag aanbrengen.

Veel plezier en succes!!!








