
N° 200.461

Inhoud

Trekpop „Clown“

Naam: Groep / Klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
2 Triplex planken 210 / 185 / 4 mm A - P Potlood, Liniaal, schaar
1 touw 800 mm Boormachine, boortje Ø 3,5 mm
4 Schroeven M3 x 12 mm Lijmklem / lijmtang, tang
4 Moeren M3 Lijm, houtlijm, Hamer
1 houten kogel Ø 10 mm met gat Toffelzaag, figuurzaag, houtvijl

Schuurpapier
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Handleiding

Handleiding
De HanDleIDInG:

1. OVeRZICHT:

2. We beGInnen meT fIGuuRZaGen:

Knip de sjablonen op de kantlijn uit. Je vindt de sjablonen onderaan deze handleiding. Leg de 
sjablonen op de twee houtenplanken (210 / 185 / 4 mm). Teken nu de lijn met pen na. Druk daarbij 
stevig zodat het patroon in het 4 mm dikke hout wordt gedrukt. Teken het patroon met een 
potlood na. Hierdoor worden de lijnen goed zichtbaar gemaakt. Boor vóór het uitzagen gaatjes van 
Ø 3,5 mm in de delen (E), (F), (G), (H), (C) en (A). De boorgaten zijn op de sjabloon aangeven. Het 
gat voor deel C gebruik je om de binnenkant uit te zagen. 

Probeer de figuurzaag tijdens het zagen zo loodrecht mogelijk te houden. Gebruik tijdens het 
zagen een figuurzaagplankje. 

3. Delen sCHuRen en sCHOOnmaken:

Schuur alle kanten en hoeken met schuurpapier glad en 
maak daarna de delen schoon.

4. In elkaaR ZeTTen:

Lijm de delen, zoals op het plaatje hiernaast in elkaar
1. Lijm op (B) de haren (C) en (M)
2. Lijm op (A) het deel (D). Let op de 4 gaten voor de 

schroeven moet goed zichtbaar blijven.
3. Lijm de hoed (J) met de delen (R ), (S) en (T) aan 

elkaar.
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Bevestig de 4 schroe-
ven vóór het boren!!

 

DROGEN

4. Lijm op de armen (E) en (F ) de handen (L) en (K).
5. Lijm op de benen (G) en (H) de voeten (O) en (P) lijmen. Lijm op been (H) tenslotten deel (N). 

Dan goed….

5. Deel (J), (T) en (D) Op (b) lIJmen:

Het is belangrijk dat je vóór het lijmen eerst de 
schroeven bevestigt. Maak de armen en benen met 
de moeren goed vast.

6. TOuW knOpen:

Knoop de clown, zoals op het plaatje aan elkaar. Bevestig onder aan het 
touw de houtenkogel. Knoop tenslotte, door de holle ruimte achter de hoed 
(J) een lus voor het ophangen.

7. OnZe TIp:

Maak van je trekpop een echt sierrad en beschilder hem met vrolijke 
kleuren. Strijk er daarna transparante lak op voor een duurzaam resultaat. 

Veel plezier en succes gewenst!!!








