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Bouwhandleiding

Gereedschapsvoorstel:

Kaarsenst
andaard 

„Vrede
“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Afmetingen: Omschrijving: Onderdelen:
2 alpenden latten 140 x 42 x 42 mm A, B

1 triplex plaat 140 x 100 x 6 mm D

1 alpenden lat 100 x 20 x 20 mm C

2 theelichthouder

OK✓

Werkblad onlin
e

potlood & liniaal schaar knutselmes plakband

toff elzaag

boortje
Ø 4 mm vijlen

houtlijmschuurpapierfi guurzaag
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Bouwhandleiding

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

Overzicht:

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Deze bouwhandleiding bevat 4 ontwerpvoorstellen. Kies je favoriet of maak je eigen ontwerp. Natuurlijk kan bij alle 

variaties het triplex of de houten hoeken als theelichthouder worden gebruikt.

Sjabloon opplakken: Verbinding scheiden:

Knip het sjabloon van de gekozen vorm voor de onder-

delen (A, B) uit met een schaar. Plak nu de latten (A, 

B) met transparant plakband aan elkaar en plak de 

sjablonen op beide zijden (voor- en achterkant) van de 

houten delen. 

Snijd de sjablonen met een knutselmes langs de naast 

elkaar liggende randen van de latten door. 

Fixeer het sjabloon nu extra, aan de „binnenzijde“, met 

transparant plakband.



A B

D

A

13
13

A B

C

N° 200.204





OK✓

OK✓ OK✓



OK✓

Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

De vorm uitzagen:

Variant 2 - triplex: De afwerking:

Zaag de vorm uit de latten (A, B). Gebruik hiervoor 

een toff elzaag of fi guurzaag. Zorg ervoor dat je aan 

beide zijden langs de randen van het sjabloon zaagt.

Als alternatief kun je ook raspen en vijlen gebruiken 

om verschillende vormen in je werkstuk aan te bren-

gen.

Werk daarna de uitgezaagde delen met schuurpa-

pier na.

Breng het sjabloon over op het triplex (D) (140 x 100 x 

6 mm). Boor een gat voor het inrijgen van het fi guur-

zaagje in de uitsparingen voor de kaarsen.

Zaag deel (D) met de fi guurzaag uit en werk de ge-

zaagde randen met schuurpapier na. 

Lijm deel (D) op deel (A).

Je kunt het oppervlak van je werkstuk naar wens 

vormgeven. Je kunt het oppervlak bijvoorbeeld voor-

zien van een mooi kleurtje of leuke patronen.

Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter - 

brandgevaar!

Veel plezier en succes!

Teken de houten hoeken (C) op de houten latten 

(100 x 20 x 20 mm) en zaag ze met de toff elzaag af.

Werk de gezaagde randen met een vijl en schuurpa-

pier na.

Plaats 2 theelichtjes in het midden van de delen (A, B) 

en lijm de houten hoeken (C) op.

Variant 1 - houten hoeken:






