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Inhoud

Thermometer
„april“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Onderdelen: Gereedschap:
1 triplex 250 x 90 x 4 mm A potlood, liniaal
1 triplex 140 x 140 x 4 mm B schuurpapier
1 thermometer C schaar, fi guurzaag,
1 hanger zelfklevend D transparant plakband

houtlijm
boortje Ø 6,5 en Ø 2,5 mm
penselen en verf

Als jongvolwassen weerexpert, 
heb je veel apparatuur nodig. 
Vooral de volgende 3 hulpmid-
delen zijn belangrijk:

1. Een klapstoel, zoals artikel 
200.410, want soms kan het lang 
duren voor er iets gebeurt.

2. Een voorhoofdlamp als de 
„Onderzoeker“ artikel 200.353, 
want als er iets gebeurt, kan 
het al donker zijn. En dan zie je 
ten minste wat er gebeurt – als 
er echt wat gebeurt.

3. Natuurlijk een thermometer, 
want als er dan iets gebeurt, 
kan het echt warm worden, en 
alleen jij weet hoe warm!

Dit model zal je vast en zeker 
bijzonder aanspreken!

Werkblad

Bijpassende
werkbladen

kunt u gratis downloaden

www.aduis.com
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De bouwhandleiding:

1. Overzicht:

De bouwhandleiding bevat verschillende ontwerpvoorstellen.

variant april variant salamander variant bloem

Kies je favoriet uit.

Je kunt natuurlijk ook je eigen ontwerp en ideeën ten uitvoer brengen.

2. Bevestig de sjabloon/sjablonen op het triplex:

• Knip de benodigde sjabloon/sjablonen voor de uitgekozen uitvoering grof met een 
schaar uit.

• Plak de sjabloon/sjablonen met transparant plakband op het daarvoor bestemde triplex.

3. De delen uit het triplex (A, B) zagen:

• Boor de gaten Ø 6,5 en Ø 2,5 mm in deel (A).

• Zaag de delen van het triplex (A, B) met een fi guurzaag uit.
 -> Zaag ook de uitsparing voor de middelste klem van de thermometer uit.
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• Werk de gezaagde randen met schuurpapier na.

4. Beschilderen en versieren:

Beschilder de triplexdelen volgens je wensen en ideeën.

5. In elkaar zetten:

• Lijm de triplexdelen volgens de afbeelding samen.

• Steek de thermometer (C) in de daarvoor bestemde gaten.
-> Behandel de thermometer voorzichtig! Dit omdat de thermometer uit glazen onderdelen 

bestaat. De thermometer kan door overmatig buigen breken.

• Bevochtig de zelfklevende hanger (D) en plak het op
 de achterzijde van het werkstuk.

Veel plezier en succes!
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variant 
„bloem“

Eigen variatie
(Ontwerp je eigen bloem)

variant bloem 1
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variant 
„bloem“

variant bloem 2

variant bloem 3




