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N° 200.277 Bouwhandleiding

Naam: Groep/klas:

Inhoud: Afmetingen: Onderdelen:
2 triplex platen 250 x 215 x 10 mm A

2 triplex platen 400 x 215 x 10 mm B

2 triplex platen 420 x 250 x 6 mm C

2 grenen latten 380 x 15 x 15 mm D

1 vilten plaat groen 300 x 450 mm E

1 snaren-tapijt

40 houtschroeven 3 x 20 mm

2 blikschroeven 2.9 x 6,5 mm

Gereedschapsvoorstel:

lijmpistool schaar toff elzaagpotlood en liniaal
boor

Ø 3 mmfi guurzaag schroevendraaiers

Incl. techniekopdracht!

Cajón handtrommel

schuurpapier

OK✓
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Bouwhandleiding

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

Teken de gaten op de 

beide delen (C). Boor 

deze met een boor 

Ø 3 mm. Schroef de 

delen (C) op het fra-

me.

Zaag de twee latten in het midden door en lijm de delen 

(D) volgens de afbeelding op de twee delen (A). 

Breng de maten voor het snaren-tapijt op een van de bei-

de deksels aan en prik de prikpunten met een priem voor. 

Schroef het snaren-tapijt met de blikschroeven vast.

Breng de prikpunten van de gaten over op de delen (B).

Boor alle gaten met een boor Ø 3 mm.

Schroef de delen (A, B) volgens de afbeelding aan elkaar.

De delen (A, D):

Slagvlakken monteren:

Overzicht:

Frame in elkaar zetten:

OK✓ OK✓

OK✓ OK✓

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

deksel boven

deksel boven
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Afwerken:

OK✓

Werk alle randen met het schuurpapier na.

Snijd de viltplaat op de exacte maat (300 x 225 mm).

Plak de viltplaat met het lijmpistool op de bovenkant.

Let op de bovenkant is de zijde, waar het snaren-tapijt 

bevestigd is!!!

Heb je ooit gehoord van een klankkast?

Wat zou een klankkast kunnen zijn?

Documenteer je idee of je zoekresultaat en bespreek het in de groep.

Bedenk hoe je de klank van je trommel kunt verbeteren.

Noteer je aanpak en bespreek de voorgestelde oplossingen met je klasgenoten.

Eén van de vele oplossingen vindt je op www.aduis.com!

Veel plezier en succes!

Incl. techniekopdracht!

naar de oplo
ssi

ng


