
N° 200.434 Bouwhandleiding

Gereedschapsvoorstel:

Kerstkribbe „Erzgebergte“

Naam: Groep / klas: 

Inhoud: Afmetingen: Omschrijving: Onderdelen:
1 triplex plaat 280 x 180 x 6 mm grondplaat A

1 triplex plaat 210 x 180 x 4 mm achterwand B

2 houten latten 100 x 15 x 15 mm J, H

1 houten lat 200 x 70 x 10 mm dak D

1 houten lat 130 x 70 x 10 mm dak C

1 houten lat 100 x 60 x 10 mm E

1 houten lat 125 x 55 x 10 mm wanden F, G

3 houten latten 180 x 5 x 5 mm ladder, hekwerk K, L, M, N
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Overzicht:

Verschaf jezelf een eerste overzicht. 

  

Alle cursieve tekstpassages beschrijven een uitgebreider ontwerpvoorstel. 

De benodigde materialen vindt u bij Aduis of gedeeltelijk in de natuur.

De muren (B, E, F, G): 

Teken deel (B) op het triplex (210 x 180 x 4 mm) en zaag 

het met een fi guurzaag uit. Breng de sjablonen over op de 

delen (E, F, G) en zaag ze met de fi guurzaag uit. Werk alle 

zaagranden met schuurpapier na. Vijl de bovenste rand van 

deel (G) schuin met een vijl volgens de afbeelding. Lijm de 

delen (E, F, G) op deel (B). 

Breng de muurpleister aan op de plaats waar je een stenen 

muur wilt maken (met een dikte van ongeveer 2-3 mm), 

druk de stenen in en verwijder het overtollige pleisterwerk. 

Breng vervolgens het pleisterwerk op de delen (B, E, F, G) 

aan. Verwijder het overtollige pleisterwerk van de verbin-

dingsranden naar de bodemplaat (A) en het dak (C, D). 
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De grondplaat (A): 

Het dak (C, D): 

De zuil (H): 

Breng het sjabloon van de grondplaat (A) over op het 

triplex (280 x 180 x 6 mm). Zaag vervolgens deel (A) 

met een fi guurzaag uit en werk de randen met schuur-

papier na. 

Lijm de lat (J) en vervolgens de delen (B, E, F, G) op de 

grondplaat (A). 

Zaag de zuil (H) van de houten lat (100 x 15 x 15 mm) 

schuin af. 

  

Vijl de hoeken van de zuil (H) ongelijkmatig af. 

Borstel het oppervlak van de zuil (H) goed met een mes-

sing borstel. Dit geeft het hout een verweerde uitstraling.

Breng de sjablonen voor delen (C, D) over op de houten 

laten (130 x 75 x 10 mm) (200 x 75 x 10 mm) en zaag ze 

uit. Werk alle zaagranden na en vijl de bovenrand van deel 

(C) schuin met een vijl zoals op de afbeelding te zien is. 

Lijm deel (C) op. Plaats deel (D) op de zuil (H) om de juiste 

positie van (H) te vinden en breng dan lijm aan op de bei-

de delen.

Breng plamuur aan op de bovenkant van de delen (C, D), met 

een dikte van ca. 2-3 mm. Teken me een priem een dakpan-

patroon in de plamuur. Laat het daarna goed drogen. 
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De ladder (K, L) en het hekwerk (M, N): 

Afwerking: 

Zaag de delen (K, L, M, N) af. Lijm de ladder en het hek-

werk volgens de afbeelding samen. 

Borstel het oppervlak van de ladder en het hekwerk met een 

messing borstel. 

Schilder en versier je kerststal volgens je ideeën. 

Als extra optie kun je een landschap rond je kerststal 

bouwen. Bovendien is een kerststal zonder kerststal-

fi guurtjes natuurlijk niet compleet! 

  

Veel plezier en succes! 

Maak een landschap op een grote grondplaat (triplex 570 

x 350 x 6 mm - art. nr. 804.028). Je kunt veel kerststal-

accessoires uit het Aduis-assortiment gebruiken om je kerst-

stal te bouwen. Natuurlijk zijn veel natuurlijke materialen 

zoals schors, mos, takken etc. ook geschikt. 
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