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Inhoud

Brilhouder „NEUS“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 stuk triplex 260 x 190 x 4 mm A potlood, liniaal, lijm, houtlijm,
1 stuk triplex 140 x 140 x 4 mm B fi guurzaag, toffelzaag, vijlen, schaar,
1 latje 140 x 60 x 15 mm C transparant plakband, schuurpapier,
1 latje 30 x 15 x 10 mm D acrylverf, wol(haren)

Één bouwpakket met 4 uitvoeringen.
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De bouwhandleiding:

1. Overzicht - explosietekening:

Bij dit bouwpakketje zijn 3 ontwerpvoorstellen ingesloten. Een variant is het gebruik maken van 
een foto (van opa, oma, moeder, vader, ...) als sjabloon.

Maak een keuze uit variant 1, 2 of 3.

2. De brilhouder (C):

• Knip de sjabloon grof met een schaar uit en plak deze met transpa-
rant plakband op het latje.

• Zaag deel (C) grof met de toffelzaag uit. -> Zaagtechniek zie 
afbeeldingen.

• Werk de vorm van deel (C) met vijlen en schuurpapier uit.

• Lijm de delen (C) en (D) samen.

variant 1 „uil“ variant 2 „gezicht“ variant 3 „eigen foto“
(vergrote foto noodzakelijk)
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inkepingen naast elkaar

variant 2 en 3

variant 1
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3. Deel (A):

Variant 1:

• Breng de te lijmen vlakken over door ze met een 
potlood stevig na te tekenen, waardoor deze in het 
triplex oppervlak worden gedrukt.

Variant 1 en 2:

• Knip de sjabloon grof met een schaar uit en plak 

romp uil variant 1 gezicht variant 2

te lijmen vlak optekenen rand 5 mm

begin van de 
nek laten staan

zaagranden

Zaagrand = rand van de foto

deze met transparant plakband op.

• Zaag deel (A) met een fi guurzaag uit en werk de gezaagde randen met 
schuurpapier na.

Variant 3 - foto:

• Vergroot de uitgekozen foto zo ver, dat de buitenafmetingen iets klei-
ner zijn dan het triplex (A).

• Knip de foto uit. Leg deze gecentreerd op het triplex en teken de bui-
tenste rand met potlood na.

• Breng op de te lijmen vlakken (binnenliggende vlakken) lijm aan. 
– De lijm dun, maar het gehele vlak dekkend aanbrengen.

• Plak de foto op de lijmvlakken van deel (A).

• Zaag het gezicht (deel A) met een fi guurzaag langs de zaagrand uit.

-> Zaag hierbij in een gelijkmatige afstand van de fotorand en laat het 
begin van de hals staan.

• Werk de gezaagde rand met schuurpapier na.

Eenvoudige variant:

• Kies een foto met hals en vergroot deze zoals hierboven beschreven. 
Breng lijm, het gehele oppervlak dekkend, aan en plak hier de foto op.

• Zaag het gezicht vervolgens langs de rand van de foto uit. 

-> Het ontwerp en 
de grootte van de rand 
van de foto en het hals-

gedeelte kunnen vrij 
worden ontworpen.
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4. Triplex (B):

Variant 1:

• Knip de sjablonen grof met een schaar uit en plak ze met transparant plakband op.

• Zaag de vorm(en) met een fi guurzaag uit en werk de gezaagde randen met schuurpapier na.

Variant uil:

• Lijm de triplex delen (B) op deel (A).

5. In elkaar zetten:

Variant uil:

• Lijm de delen volgens de afbeelding in elkaar. 
-> Delen (C) en (D) gecentreerd op (A).

• Zorg ervoor dat de voeten en deel (A) aan de onderkant een lijn vormen. 
- Zie afbeelding!

variant 3 foto

Weergave van achter

variant 2 gezichtvariant 1 uil
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Variant 2 en 3:

• Lijm de delen (C, D) op deel (B).

• Lijm deel (A) gecentreerd op de delen (B en D).

6. Vormgeven en beschilderen:

• Verf en versier je werkstuk op basis van je eigen ideeën en voorstellingen.

-> Vormgevingsvoorstel: haar van wol.

Veel plezier en succes!












