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Tafeltennis badge

Naam: Groep / klas:

Inhoud: afmetingen: Delen:
1 triplex 220 / 150/ 6 mm A

1 houten latje 210 / 30 / 10 mm B

2 rubberplaat (foam) 200 / ca. 140 / 2 mm C

Gereedschap:

lijm, houtlijm schaar schuurpapierpotlood, liniaal transparant plakbandfi guurzaag klem- of schroefklem

Bouwhandleiding
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Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Knip de sjablonen voor de delen (A) grof met een 

schaar uit en plak ze met transparant plakband op 

de triplexplaat.

Zaag de delen (A) met een fi guurzaag uit en werk de 

zaagranden met schuurpapier na.

Overzicht: De Triplexplaat (A):

Zaag de houten lat in het midden door.

Vijl de handgrepen (B) aan de voorkant vlak.

Lijm de handgrepen (B) op de onderdelen (A).

Fixeer ze (zet ze vast) met klemmen of schroefklemmen.

Zorg ervoor dat de delen (A) tegen elkaar liggen.

Werk na het drogen van de lijm de randen met een vijl en 

schuurpapier na.

Rond de hoeken van de greep (B) af.

De handgrepen (B): Lijm (B):

zijkanten glad schuren

hoeken afronden
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Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Leg een rubberplaat volgens afbeelding op de badge.

Zet deze vast met plakband.

Beschilder je handgreep met lak - daardoor blijft hij blijvend mooi.

Let op: geen lak op de rubberplaat aanbrengen!

Draai vervolgens de badge om en teken de vorm van de 

badge met een balpen op de rubberplaat (C).

Knip de opgetekende vorm met een schaar uit.

Bewerk de tweede rubberplaat (C) op dezelfde manier.

Lijm de rubberplaten (C) met lijm of alleslijm op de badge. 

Leg bij het drogen iets zwaars op de delen (C).

rubberplaat op greep 
leggen

met plakband 
vastzetten

De rubberplaat (foam) 
werkzaamheden (C):

Tip voor professionals:

Bouwhandleiding






