
N° 200.475

Inhoud

Fotolijst
voor 3 foto´s

Naam: Groep/klas:

Inhoud: Onderdelen: Gereedschap:
3 triplex planken 190 x 140 x 4 mm A potlood, liniaal 
3 triplex planken 160 x 130 x 3 mm B fi guurzaag, houtvijl
3 PVC vensters, trans. 165 x 95 mm x 0,3 mm C schuurpapier
1 touw,  Ø 4 mm lengte 1800 mm boormachine, boortje Ø 6 mm

passer, schaar, fi guurzaag

Werkblad

Bijpassende
werkbladen

kunt u gratis downloaden

www.aduis.com
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Handleiding

Handleiding
DE HANDLEIDING:

1. De fotolijsten en de boorgaatjes uittekenen:
Je kunt de fotolijsten geheel naar je eigen inzicht vormen. Het is daarbij wel belangrijk dat de 
boorgaatjes van de fotolijsten (A) en de achterwand (B) samenvallen en dat de binnen uitsparing 
een maximale grote van 130 x 80 mm. De fotolijsten (A) (190 x 140 x 4 mm) kunnen een rechte 
vorm hebben (zoals hieronder staat afgebeeld) maar kunnen ook rondingen hebben.

Veras je leraar of lerares met goede ideeën!
Boor in alle drie de fotolijsten (A) gaten (Ø 6 mm) en zaag ze met een fi guurzaag uit. Boor ook de 
gaten in de achterwand (B).

Beschilder de fotolijsten (A) met vrolijke kleuren, ook nu komt het op je eigen ideeën aan. Je kunt 
de lijsten (A) eventueel afl akken met een transparante lak. 

2. Het PVC op de achterkant (B) van de fotolijsten 
plakken.
De PVC (C) (165 x 96 x 0,3 mm) zo op de achterkant 
van de fotolijsten (B) plakken, dat de vier boorgaat-
jes vrij blijven. 

3. Het touw vastmaken:
Maak aan het einde van het touw een knoop. Steek 
het touw door de onderste fotolijst naar boven en 
weer terug naar de onderste fotolijst. Maak aan de 
andere kant van het touw ook een knoop. Trek het 
touw aan de bovenkant goed strak, hierdoor blijven 
de fotolijsten goed op hun plek.

Veel plezier en succes gewenst!!!
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