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Gereedschapsvoorstel:

Notenkraker

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Afmetingen: Omschrijving: Onderdelen:
1 houten plank 160 x 110 x 18 mm kom A

1 houten lat 160 x 30 x 18 mm C

1 houten lat 260 x 30 x 18 mm B

1 rondhout 85 x Ø 6 mm

2 schroeven 3,5 x 35 mm
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potlood & liniaal
boortje 
Ø 4 mm fi guurzaag houtsnijmes vijlen toff elzaag schuurpapier houtlijm
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Overzicht:

Breng de gekozen vorm voor de kom (bestek 2) over op 

de houten plank (A) (160 x 110 x 18 mm). Boor de 2 

gaten Ø 4 mm. Zaag de buitenste vorm met een fi guur-

zaag uit en hol vervolgens de komuitsparing uit met 

een beitel of rond houtsnijmes.

De kom (A):

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Delen (B, C): De voltooiing:

Vijl in de houten lat (B) (260 x 30 x 18 mm) de 3 rondin-

gen als een vasthoudprofi el en boor 1 gat Ø 6,5 mm en 

1 gat Ø 6 mm (diepte 15 mm). Zaag de 3 delen (C) van 

de lat (160 x 30 x 18 mm), elk met een lengte van 50 

mm. Maak zoals afgebeeld een verlaging in één deel (C) 

(bestek 1 & 2) en lijm deze zoals afgebeeld op deel (B). 

Zaag ook een stuk van het rondhout (85 x Ø 6 mm) met 

een lengte van 30 mm en lijm het in het gat (Ø 6 mm in 

deel (B)). 

Boor een gat Ø 6 mm in elk van de 2 delen (C) en ver-

bind het met het restant van het rondhoutje (55 x Ø 6 

mm) met deel (B). Lijm nu de delen (C) (met de juiste 

zijde) op deel (A) (zie bestek 1). Werk tot slot alle ran-

den met schuurpapier na en bescherm het houten op-

pervlak met een geschikte was of olie.

Veel plezier en succes!






