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THAN

ONE

Bouwhandleiding

Gereedschapsvoorstel: 

Notenkraker Jos 

Naam: Groep/klas:                               

Inhoud: Afmetingen: Omschrijving: Delen:
2 houten latten 220 x 60 x 15 mm zijdeel A

1 houten lat 180 x 30 x 18 mm hendel C

1 houten lat 250 x 30 x 18 mm B

1 rondhout 90 x Ø 8 mm

1 rondhout 30 x Ø 60 mm hoed G

1 triplex 215 x 185 x 6 mm D, E, F

2 schroeven 3 x 25 mm

2 wiebelogen (zelfklevend) Ø 10 mm

OK✓

potlood & liniaal houtlijm toff elzaag 
boortje 
Ø 3 mm fi guurzaag vijlen schuurpapier plakband schroevendraaier 
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Bouwhandleiding

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

Overzichtstekening:

Zaag van de lat (250 x 30 x 18 mm) 4 delen af, volgens 

de afbeelding, en lijm twee delen (B) zoals afgebeeld 

aan elkaar. 

Het lichaam (B): 

Verschaf jezelf een eerste overzicht. 

De zijkanten (A): 

Beslis of je de gebogen of de schuine vorm wilt maken en breng deze met behulp van de sjabloon of liniaal over op de 

zijkanten (A) (220 x 60 x 10 mm). Boor vervolgens de gaten Ø 8 mm. Zaag de vormen met een fi guurzaag uit. Werk 

alle randen met schuurpapier na en lijm de delen (A) en (B) volgens de afbeelding aan elkaar.
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

De hendel: 

Rondhout: De voltooiing: 

Decoratiedelen: 

Lijm het rondhout (15 x Ø 8 mm) als neus op en het 

rondhout (30 x Ø 60 mm) op het ronde triplex als on-

derdeel van de hoed. 

Boor een gat Ø 8 mm in de lat (C) (180 x 30 x 18). Ge-

bruik een vijl om de welving voor het inleggen van de 

noten uit te werken en bewerk het stuk lat met schuur-

papier. Zaag een stuk van 66 mm van het rondhout (90 

x Ø 8 mm) af en gebruik het om de hendel in het lichaam 

te plaatsen. 

Schilder je notenkraker volgens je ideeën. Chique met 

smoking en stropdas of in vele kleuren, precies zoals je 

het het mooiste vindt. 

Plak de zelfklevende wiebelogen op (verwijder hier-

voor de beschermfolie op de achterzijde).

  

Veel plezier en succes!

Plak de sjabloondelen met plakband op het triplex (210 

x 210 x 6 mm). Boor eerst de gaten Ø 3 mm in de voeten 

en de uitsparing van de baard. Zaag nu alle onderdelen 

met de fi guurzaag uit. Schuur de zaagranden met schuur-

papier. Lijm de triplex delen volgens de afbeelding op. 

De voeten zijn elk van 1 schroef voorzien. 

hendel neus 




