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Één bouwpakket met 6
uitvoeringen.
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b
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Bijpassende
werkbladen
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1. Overzicht - 6 vormgevings voorstellen:
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Uit 6 motieven kan een keuze worden gemaakt. Maak een keuze uit een van de motieven of werk
een motief na eigen voorstelling uit.
Groep/ klas:

Naam:

180 / 90 / 18 mm
Ø 40 mm / boring 4 mm
100 / 100 mm
80 / Ø 4 mm
Ø 12 mm

Onderdelen: Gereedschap:
A
Potlood, liniaal, schaar
B
Lijm, vijl, schuurpapier
Transparant plakband
C
Figuurzaag
Boortje Ø 4,5 mm
Eventueel Ø 15 mm, Ø 25 mm
JI

Inhoud:
1 Houten plank
4 Houten wielen
1 Vilt bruin (grijs)
1 Ronde stok
2 Wiebelogen

Inhoud
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2. De vorm van het motief en de boring overbrengen:
• Breng de vorm van het model en de boringen voor de wielen
over op de houten plank (A) (180 / 90 / 18 mm).
Methode 1: De vormen met een balpen natekenen (goed
aandrukken) en op de houten plank doordrukken. Aansluitend met een potlood de verlaging in de houten plank natekenen en zichtbaar maken.
Methode 2: De Sjablonen grof uitknippen en met de transparante plakband (Tesa) op de triplexdelen plakken.
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• Boor de gaten Ø 4,5 mm voor de wielen.

Gat Ø 4,5 mm
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3. De vorm uitzagen:
• Zaag de vorm met een ﬁguurzaag met rechte snede grof uit.
• De vorm door raspen, vijlen en schuren uitwerken - rond
alle randen goed af en schuur de vlakken mooi glad.
4. De wielen monteren:
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Zaag de ronde stok (C) in het midden door.
• Steek de 2 ronde stokken (C) in 2 wielen (B).
• Steek de ronde stokken door de boringen van de gevormde
ronde plank en steek hier de 2 overgebleven wielen (B) op.
De wielen evt.na het beschilderen (punt 6) vastlijmen.
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5. Oren, staart, ogen, golving, spatbord:
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Knip de sjablonen voor de individuele motieven uit het desbetreffende voorbeeld uit.
• Knip de delen uit het bijgevoegde vilt uit en plak ze op.
• Dierenmotieven: plak de zelfklevende wiebelogen op - beschermfolie op de achterkant verwijderen.
6. Vormgeven / beschilderen:
• Beschilder jouw model met vrolijke kleuren en motieven.
• Voor een betere bescherming van het oppervlak kun je je model aansluitend met een transparante lak verven. De wielen voor het schilderen nog een keer losmaken.

Veel plezier en succes gewenst!
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