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Inhoud

Één bouwpakket met 3 uitvoeringen.
Onze Frits is heel onberekenbaar! De laatste 

tijd brengt hij zout en peper. Hij heeft zelfs al 
bloemen gebracht. Wij zijn benieuwd, wat hij 
nog meer komt brengen.

„Frits - de haas“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Delen: Benodigd gereedschap:
1 triplex 255 / 160 / 10 mm A, B, D potlood, lineaal, passer
1 triplex 155 / 145 / 10 mm C, D boormachine
2 wiebelogen Ø 10 mm boortjes Ø 4mm, Ø 6mm
1 wit koord 150 mm lang / 4 mm lijm, houtlijm, hamer
2 houten ballen Ø 25mm, boring Ø 6mm schuurpapier
1 rondhout 60 mm / Ø 6mm fi guurzaag, houtvijl
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Handleiding
DE WERKBESCHRIJVING:

DE SJABLONEN MET OVERTREKPAPIER OP HET TRIPLEX OVERNEMEN of de sjablonen op 
de triplexplaten leggen. Daarna de twee boringen en vormen met een balpen natekenen. Je moet 
hierbij goed aandrukken, zodat de vormen op het 10 mm-triplex gedrukt worden. met een potlood 
loop je de lijnen op het triplex nog een keer na. Daardoor worden de vormen goed zichtbaar.
In de romp de gaten van Ø 6 mm voor de baard en de ronde staaf boren. De ringen hebben een gat 
van Ø 4 mm nodig, zodat je de binnenste cirkel kunt uitzagen. Voor het uitzagen van de vormen 
alle gaten boren. 

Probeer bij het zagen langs de dikke kant de figuurzaag zo recht mogelijk te houden. Voor 
het uitzagen een figuurzaagplankje gebruiken. 
Bij alle triplex delen de zijkanten met schuupapier nabewerken en de kanten afronden. 

DE DELEN VOLGENS AFBEELDING RECHTS VASTLIJMEN:
• Deel (A), beide delen (B), de ronde staaf Ø 6 mm en de  beide houten ballen
 vastlijmen.
• Dan deel (C) en de ringen (D) vastlijmen. De po-

sitie van de ringen neem je over van sjabloon 2.

BESCHILDEREN:
Nu kun je „Frits“ helemaal naar jouw eigen smaak 
beschilderen. Verras je leraar/lerares! Vervolgens 
meteen lakken (zie tip voor profs).

OGEN EN BAART:
De 2 wiebelogen opplakken. Zodat hij een lief snor-
retje krijgt, gaan we als volgt te werk:
Het bijgevoegde koord in het midden als een „U“ 
neerleggen en door het gat van  Ø 6 mm rijgen en 
vastplakken. Het koord aan de einden uit elkaar 
rafelen. Vervolgens gelijkmatig afknippen. Tot slot 
het opzetbord (C) naar wens erop zetten, niet 
lijmen! 

TIP VOOR PROFS:
Professionals schilderen houten oppervlakken, 
vooral als ze geverfd zijn, met transparante lak. 
De kleuren worden daardoor krachtiger en het hout wordt duurzaam beschermd.

Veel plezier en veel succes!!!








