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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
grenen triplex 4 mm
rondhoutjes Ø 6 + Ø 8 mm
UHU Coll houtlijm
eventueel acrylverf

Benodigd gereedschap:
figuurzaag
figuurzaagblaadjes
eventueel penselen

Sieradenstandaard

Om sieraden gemakkelijk op te bergen, heeft 
mevrouw Katja Wiedijk met hout een geweldige 

sieraden standaard geknutseld. Hij is niet  
alleen praktisch, maar ziet er ook erg leuk uit.

Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk



N° 103.346

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Sieradenstandaard
Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk

Stap 1

Stap 2

Eerst zaag je voor de twee zijvlakken twee rechthoeken met de af-
metingen 12 cm x 2 cm uit. Voor het grondvlak zaag je een rechthoek 
met de afmetingen 16,5 cm x 4 cm uit het grenen triplex. Van het 
rondhoutje Ø 6 mm heb je nog twee 16,5 cm lange staven nodig.

Sieradenstandaard voor oorbellen

De bovenste randen van de zijvlakken kun je met schuurpapier rond 
schuren (zie foto). Tot slot moet je alles met houtlijm bevestigen en 
vervolgens goed laten drogen. Tip: Voor extra stevigheid kun je eerst 
een gat in de zijvlakken boren en de rondhoutjes vervolgens erin vast-
lijmen.
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Stap 1

Stap 2

Als eerste zaag je de grondplaat met de afmetingen 30 x 5,5 cm uit 
het grenen triplex. Vervolgens de twee zijvlakken met de afmetin-
gen 12 x 2 cm. Bij de beide zijvlakken moet je helemaal bovenaan een 
inkeping uitzagen, zodat je later het 8 mm dikke rondhoutje erin kunt 
plaatsen.

Van het rondhoutje met Ø 8 mm heb je een 32 cm lang stuk nodig. 
Zodat de staaf niet naar beneden valt, kun je het beste aan het begin 
en einde van de staaf een kleine cirkel (zie foto), die je ook uit het 
grenen triplex zaagt bevestigen.

Nu lijm je de grondplaat en de zijvlakken met de houtlijm aan elkaar 
en laat het vervolgens goed drogen.

Stap 3

Zoals je op de foto’s kunt zien, heeft mevrouw Wiedijk de twee sieraden stand-
aards nog beschilderd en heeft een aantal decoraties aangebracht. Je kunt je 

sieradenstandaard op basis van je eigen ideeën versieren.

Benodigd materiaal:
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UHU Coll houtlijm
eventueel acrylverf

Benodigd gereedschap:
figuurzaag
figuurzaagblaadjes
eventueel penselen

Sieradenstandaard voor armbanden

Sieradenstandaard
Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk




