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Provincie puzzle
 Nederlande

Naam: Klas / groep:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 triplex 297 x 210 x 4 mm A potlood, liniaal, schuurpapier
1 triplex 297 x 210 x 3 mm B boormachine, boortje Ø 2 mm

houtlijm, fi guurzaag
transparant plakband
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Handleiding

Handleiding
HANDLEIDING:

1. Overzicht:

Verschaf jezelf een overzicht.

2. De vorm van het land op het triplex (A) 4 mm aan-
brengen:

• Plak de sjabloon op het triplex (A) 4 mm.
-> Breng op het triplex (A) 4 mm, dun maar het gehele vlak 

dekkend lijm aan.
-> Zorg ervoor dat er geen lijm op de voorzijde van de sjab-

loon (C) komt.

• Plaats tijdens het drogen iets zwaars (het gehele vlak 
dekkend) op deel (B) bijvoorbeeld een paar boeken.

-> Neem de droogtijd in acht!

3. De deelstaten uitzagen:

• Boor in een hoek op de buitenste rand een gat Ø 2 mm 
voor het insteken van het fi guurzaagje.

• Zaag de deelstaten met de fi guurzaag uit.

4. Het raamwerk oplijmen:

• Werk de zaagranden van het raamwerk (A) met schuur-
papier na.

• Lijm raamwerk (A) op deel (B).
-> Zorg dat er geen lijm op de (binnenkant) van de vlakken 

achterblijft, waar later de deelstaten komen te liggen.

5. De deelstaten schuren:

• Werk de gezaagde randen van de deelstaten met schuur-
papier na.

• Plaats de deelstaten in het raamwerk.

Veel plezier en succes!

gat Ø 2 mm voor het insteken van 
het fi guurzaagje

breng op het triplex dun maar het gehele vlak 
dekkend lijm aan.

breng op het triplex dun maar het gehele vlak 
dekkend lijm aan.



Nederland en zijn provincies

De kleine eilanden op het karton tekenen - niet uitzagen!




