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Inhoud

„6 wint“-spel
Wie speelt als eerste 
alle staafjes weg???

Werkblad

Bijpassende
werkbladen

kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

Naam: Groepx klas:

Inhoud: Onderdelen: Gereedschap:
1 houten latje 310 x 60 x 15 mm A potlood, liniaal, passer
2 houten latjes 120 x 60 x 15 mm B hobbylijm, houtlijm
2 houten plankjes 165 x 165 x 18 mm C x D toffelzaag, fi guurzaag
1 triplex 118 x 118 x 4 mm E boortje Ø 9 mm
4 stuks rondhout 325 x Ø 8 mm lijmtangx lijmklem
1 spelregels houtvijl, boormachine

schuurpapier

Het „6 wint“ spel is een ouderwets gezelschapsspel. De spelregels zijn eenvoudig en 
er kunnen meerdere personen meedoen, wat natuurlijk de spanning en het plezier ten 
goede komt.
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Handleiding

Handleiding
DE HANDLEIDING:

1. Als eerste wordt het latje (310 x 60 x 15 mm) in 2 stuk-
ken (A) met 150 mm lengte gezaagd. Daarna worden deze 2 
stuks (A) verlijmd en in elkaar geschroefd met de 2 latjes 
(B) (120 x 60 x 15 mm). Samen vormen deze latjes het 
raamwerk.

2. Boor in deel (C) (165 x 165 x 15 mm) volgens de tekening, 
de gaten 1 tot en met 5 met een boortje Ø 9 mm max. 12 
mm diep. Daarna wordt op het deksel ( C ) de triplex plaat 
(E) (118x118x4 mm) gelijmd. Let op: De triplexplaat (E) 
moet met de rand van het deksel (C) rondom dezelfde 
afstand hebben.

3. Vervolgens wordt in het deksel (C/E) volgens de tekening het gat 6 met een boortje Ø 9 mm geboord.

4. Daarna worden alle hoeken en kanten van de bodem (D) (165 x 165 x 15 mm) afgerond zoals op de voorbe-
eldfoto. Daarna wordt de bodem op het raamwerk verlijmd.

5. Ook alle hoeken en zijden van het deksel (C) worden afgerond. Daarna worden alle cijfers volgens tekening 
M 1:1 op het deksel geschreven.

6. Van de 4 stuks rondhout (325 x Ø 8 mm) worden 40 staafjes met een lengte van ca. 30 mm lengte gezaagd. 
De zaagkanten van de staafjes moeten met schuurpapier afgerond worden. Wanneer je met nog meer per-
sonen dit spel wilt spelen, kun je natuurlijk meer dan 40 stuks zagen.

ONZE TIP:
Je kunt natuurlijk je „6 wint“ spel mooi versieren en beschilderen. Maak er een mooi kunstwerk van. Na het 
beschilderen kun je het spel nog afl akken zodat het een mooie glans krijgt. Tevens bescherm je zo het spel 
voor vuil en vocht.

Succes en veel plezier!!!
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SPELREGELS „6 WINT“

Om het spel te spelen heb je nog een dobbelsteen nodig. Deze is niet meegeleverd.

1. Het aantal personen dat mee kan doen is in principe oneindig. De staafjes worden eenvoudig 
onder alle spelers verdeeld. Iedere speler moet ongeveer 10 stuks krijgen. Het kunnen er ook 
meer zijn. 

2. Nu kan het spel beginnen. In de eerste ronde mag iedere speler maar 1 keer dobbelen. De 
speler steekt vervolgens 1 staafje in het gat bij het aantal ogen wat hij of zij geworpen heeft. 
Is dit gat al bezet dan moet degene het betreffende staafje eruit nemen en het bij zijn eigen 
staafjes leggen. Deze speler moet dus in het spelvervolg een extra staafje wegspelen.

Zodra een speler een staafje uit een gat moet halen is de volgende speler aan de beurt.

3. In de daarop volgende ronden wordt net zo lang gedobbeld totdat een speler een nog open 
gat heeft gegooid. Een speler kan ook vrijwillig stoppen met dobbelen, dan is de volgende aan de 
beurt. Werp je de ogen van een gat dat al bezet is moet je dus het staafje eruit halen en bij je 
eigen staafjes leggen. Je hebt er dus eentje extra gekregen.

4. Elke keer als er een zes wordt geworpen, valt het staafje door het gat. Het aantal staafjes in 
het spel wordt zo dus steeds minder. De speler die een zes gegooid heeft mag daarna nog een 
keer gooien. Maar dit is niet verplicht!

5. Winnaar van het spel is degene die als eerste al zijn staafjes heeft weggespeeld. De overige 
spelers kunnen het spel natuurlijk helemaal tot het einde uitspelen.

Veel plezier en succes, het Aduis Team.




