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Bouwhandleiding

Naam: Groep/klas:

Inhoud: Afmetingen: Onderdelen:
1 triplex 230 x 190 x 6 mm A

1 triplex 230 x 165 x 6 mm B

2 triplex 230 x 25 x 6 mm C

2 scharnieren 30 x 20 mm D

8 blikschroeven 2.9 x 6.5 mm E

1 elastische band 50 mm F

notitieblok DIN A5 G

Gereedschapsvoorstel:

houtlijm /
alleslijm schaar schuurpapierpriempotlood en liniaal fi guurzaag schroevendraaier

Notitieboek

Incl. techniekopdracht!

OK✓
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Lijm de twee delen (C) volgens afbeelding secuur op 

deel (A).

Werk van alle triplexdelen zowel de randen als ook de 

vlakken met schuurpapier na.

Leg de beide scharnieren (D) volgens afbeelding op deel (C).

Prik de gaten met een priem voor en schroef de scharnieren op.

Schroef de scharnieren (D) op deel (B). Let op de afstand van 1 mm tussen de delen, 

zodat je notitieboek later kan worden geopend!

Overzicht: De delen (A, C):

De scharnieren (D):

OK✓ OK✓

OK✓
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Bouwhandleiding

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Zoek een geschikte pen die later bij je notitieblok hoort.

Knip de elastische band (F) op de juiste maat af, zodat je 

pen goed op het lipje blijft zitten en licht gespannen wordt.

Plak de elastische band met alleslijm, op de twee lipjes, ge-

centreerd op onderdeel (C).

Plak het notitieblok (G) met alleslijm of houtlijm in het mid-

den van het notitieboek op deel (A).

Veel plezier en succes!

De elastische band (F): Het notitieblok (G):

Houten oppervlakken kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven 
en gedecoreerd. Denk na over verschillende ontwerpopties en noteer ze.
Bespreek de verschillene ontwerpopties met je klasgenoten of leerkracht, 
om andere voorstellen en ideeën te krijgen.
Schroef deel (B) af en versier het oppervlak volgens je eigen ideeën!

Eén van de vele oplossingen is te vinden op www.aduis.com!

De techniekopdracht:

Incl. techniekopdracht!

naar de oplo
ssi
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