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schuurpapier,
plakkaatverf,
blanke lak

Benodigd gereedschap:
potlood, vijlen, handboor/
drilboor, handzaag, penseel,
tandenstokers of satéstokjes

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Benodigde materialen::
houten plank, ca. 20x30x2 cm,
spaanplaat of hardboard van
8x8 cm als bodemplaat,
houtboor 3mm,
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Er is (bijna) altijd wel wat te vieren. Het hoogtepunt bij je volgende
feestje kan dit schattige egeltje worden. Gevuld met kleine lekkernijen, is hij zeker de nieuwe ster van je feestje!

2.
3.
Benodigde materialen::
houten plank, ca. 20x30x2 cm,
spaanplaat of hardboard van
8x8 cm als bodemplaat,
houtboor 3mm,

Met een vijl en schuurpapier moet je daarna de vorm
nog nawerken en alle randen afronden.

Teken met een potlood af, waar de gaten moeten
worden geboord. Zet steeds op een afstand van 1 cm
van elkaar kleine kruisjes.
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1.

Teken op de ruwe plaat de contour van de egel op.
Met de lintzaag (alleen onder begeleiding van een leraar!) zaag je de contouren grof uit.
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4.

Met behulp van de handboor boor je nu alle gaten.
Dit gaat gemakkelijker als je iemand vraagt om de
vorm tijdens het boren vast te houden. Schuur de geboorde gaten na. Nu kun je je egel met verschillende
kleuren versieren en vervolgens op de bodemplaat lijmen. Tot slot nog met blanke lak aﬂakken en goed
laten drogen. Het feest kan beginnen!

