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Benodigde materialen:
triplex 6 mm dik,
acrylverf in blauw, groen, geel en wit,
aluminium draad,
raffi a, spijkers

Benodigd gereedschap:
potlood, fi guurzaag,
schuurpapier,
penseel, boor(machine), 
hamer

Deurbord met uil

Willkommen!

Welkom!

Welcome!

Bienvenue! Benv
enu

to!
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Deurbord met uil
Een vriendelijk welkom bij de deur! 

Voorzien van een boodschap of de familienaam, zorgt 
dit deurbord voor een goed humeur.

Materiaal:
triplex,

fi guurzaag,
acrylverf in wit, geel,

groen en blauw,
penseel en potlood,

aluminium draad in blauw en 
raffi a in groen,

sjablonen

Sjabloon met een potlood op het triplex optekenen. Individuele delen met de 
fi guurzaag uitzagen en de randen met schuurpapier schuren. De houten delen 
naar behoefte schilderen en volledig laten drogen.

Boor gaten met een diameter van 4 mm in de hartjes. 
Boor ook gaten in het frontpaneel voor het ophan-
gen van de hartjes. Bevestig met behulp van het 
aluminium draad de hartjes. De uil oplijmen. De dak 
elementen oplijmen en aan de achterzijde met korte 
spijkers vast zetten.

Voor het bevestigen van het deurbord boven een gat met 
een diameter van 4 mm boren, met bijvoorbeeld aluminium draad een lus vormen en 
met raffi  a versieren.

Op de hartjes kunnen de namen van de familieleden worden geschreven. Om het 
deurbord weerbestendig te maken, met glanslak lakken of met een spray fi xeren.
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Deurbord met uil

Afmetingen huis: Totale hoogte ca. 32 cm,
20 cm breed, 22,5 cm hoog tot aan het schuine 

gedeelte van het dak.

Maten schuine gedeelten van het dak (2x!):
18 x 4 cm, de randen daarna rond schuren.




