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Inhoud

Praktisch
Uit massief hout

„Herinner me“

Naam: Klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 plankje 150 x 100 x 15 mm A potlood, liniaal, rasp
1 plankje 86 x 60 x 10 mm D schaar, toffelzaag, vijlen
1 latje 200 x 10 x 5 mm B, C transparante plakband
1 chenilledraad 500 mm schuurpapier, houtlijm
2 punaises geplastifi ceerd alleslijm, tang
2 wiebelogen Ø 15 mm boortje Ø 2 mm
4 krokodilklemmen
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De bouwhandleiding:

1. Overzicht / explosietekening:

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

2. Het lichaam (A):

• Knip de sjabloon grof met een schaar 
uit en plak de sjabloon met transpa-
rant plakband op het grenen plankje.

• Zaag de hoeken van deel (A) met een 
fi guurzaag volgens de gegevens af, 
zodat je later niet zoveel weg hoeft 
te raspen.

• Rasp de contouren van je „herinner - 
me“.

• Werk alle randen en rondingen met 
een rasp of schuurpapier na.

• Boor de gaten voor de armen Ø 2 mm 
volgens de afbeelding in deel (A).

3. Het bakje voor de notitieblaadjes:

• Zaag de delen (B en C) zoals opgegeven af.

• Knip de sjabloon voor deel (B) grof met een schaar 
uit en plak deze met transparant plakband op.

• Rasp de vorm van deel (B) volgens de sjabloon uit.

zaagsnede

gaten (Ø 2 mm ) 
aan beide 

zijden boren contour raspen
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• Werk alle randen van de delen (B, C en D) met schuurpapier na.

• Lijm het bakje volgens de afbeelding ineen.

• Lijm het bakje volgens de afbeelding op deel (A).

4. De armen:

• De lengte van het chenilledraad in vier gelijke stukken delen.

• Verwijder de kunststof omhulsels van de krokodilklemmen.

• Bevestig de klemmen aan de uiteinden van de 4 chenilledraden door de draadeinden 
  door te rijgen en een keer om te buigen (zie foto).

• Breng lijm aan en steek de draden in de voorge-
boorde gaten van deel (A).

aanzicht van voor
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5. De notitieblaadjes:

• Knip een notitieblaadje op 
  het formaat.

• Deel een A4 blaadje volgens 
  afbeelding op – zo verkrijg je 
  25 notitieblaadjes uit een vel.

6. Afwerking / decoratie:

• Versier je „Herinner – me“ volgens je 
eigen ideeën met wol, die als haren worden 

  opgelijmd en met een punaise worden vastgezet.

• Plak de wiebelogen op en druk een punaise als neus in deel (A).

• Teken tot slot nog een mond op.

Veel plezier en succes!




