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Varken of olifant
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et met 2
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Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.nl

Naam:

Groep/ klas:

Inhoud:
1 Triplex hout
5 Latten

140 / 90 / 6 mm
220 / 20 / 20 mm

Gereedschap:
schaar, plakband (transparant)
balpen, stift

1 Rondhout
2 wiebelogen

50 / Ø 4 mm
Ø 10 mm

Inhoud

boor Ø 5 mm, Ø 4 mm
ﬁguurzaag,schuurpapier, puntenslijper
toffel, houtlijm
verf en penseel

Handleiding

N° 200.143

DE WERKBESCHRIJVING:
Je bent volledig vrij invulling te geven aan de vorm van de dieren.
Of hij nu dik of dun, groot en lang of klein en kort wordt, het is jouw beslissing.
Je kunt met het bijgevoegde hout ook andere dieren creëren - (bijv. je lievelingsdier).
Deze werkbeschrijving bevat 2 uitvoeringsmogelijkheden.
Zoek een dier uit, dat je leuk vindt! N.B. de olifant kan zonder boren worden gemaakt (de
stoottanden worden dan geplakt). Het varken daarentegen heeft 3 boorgaten nodig.
1. DE VORMEN OP HET TRIPLEX HOUT OVERNEMEN - tekening 1 SJABLONEN:
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Knip de sjablonen grof uit en plak ze met transparant plakband op het triplex hout of druk de
vormen met een balpen door.
Varken – plan 1: boor 2 gaten van Ø 5 mm in de neus.
● Zaag de houten triplexdelen met de ﬁguurzaag uit.
● Werk de zaagkanten met schuurpapier na. Bewaar de delen goed, zodat de kleine delen niet
verloren gaan!
2. DE LATTEN:
Teken de delen voor het varken resp. de olifant op de 5 latten (220 / 20 / 20 mm). Beschrijf alle
delen met de juiste letters. Olifant: boor 2 gaten Ø 4 mm voor beide stoottanden. Zaag de latten
met een toffelzaag af. Schuur alle kanten met schuurpapier na.
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3. IN ELKAAR ZETTEN:
Lijm de delen volgens afbeelding aan elkaar:
olifant

2 x zijdeel

2 x zijdeel

1e stap

1e stap

varken

1 x midden

Na het drogen:

3e stap

3e stap

2e stap

2e stap

1 x midden

Stoottanden bij de olifant:
Punt de ronde staaf aan het uiteinde, zaag het in het midden door en
lijm de 2 stoottanden in de gaten.

4. WIEBELOGEN:
Trek het beschermfolie van de achterkant van de zelfklevende wiebelogen en plak ze op.
5. VORMGEVING:
Beschilder je houten dier met vrolijke kleuren, motiefjes etc.

VEEL PLEZIER EN SUCCES!!!
Handleiding

