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Zijn jullie ook op regenachtige vakantiedagen op zoek naar een tijdverdrijf?
Dan is ons molen en solitair spel echt iets voor jullie.
Met de twee uitvoeringen in een spel verenigt, behoren saaie dagen tot het verleden.
Met ons molen en solitair spel zijn vreugde en plezier gegarandeerd!

Naam:
Inhoud:
2 houten latten
2 houten latten
3 houten latten
1 triplex plaat
3 triplex platen
3 rondhoutjes
Inhoud

Groep / klas:

160 x 20 x 5 mm
150 x 20 x 5 mm
150 x 10 x 5 mm
160 x 160 x 3 mm
150 x 150 x 3 mm
160 x Ø 6 mm

Delen:
A
B
C
D
E, F, G

Gereedschap:
potlood, liniaal, schuurpapier
boormachine, boortje Ø 7,0 mm
lijmklem of lijmtang
lijm, houtlijm, schaar
toffelzaag, ﬁguurzaag, houtvijlen
transparant plakband
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DE BOUWINSTRUCTIES:

1. Overzicht / explosietekening:
Verschaf jezelf een overzicht.
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2. De opbergruimte - delen (A, B, C en D):

 • Vijl in de delen (A) een inkeping volgens de sjabloon
op tekening 1.


A

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


 • Lijm deel (A) op.
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-> Zet de hoeken vast (eventueel met plakband).

 • Lijm de delen (C) in.
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3. Het speelvlak:
Het speelvlak wordt uit 3 triplex delen (E, F en G) gemaakt.
• Knip de sjablonen bij tekening 1 c.q. 2 met een schaar uit en
plak deze met transparant plakband op.

Solitär

Mühle

• Boor de gaten Ø 7,0 mm en ontbraam de gaten met schuurpapier.
• Lijm de delen (E, F en G) samen -> deel (F) zonder gaten ligt
in het midden!

E

• Zet de delen (E, F en G) bij het drogen van de lijm vast met plakband.

F

• Vijl en schuur na het drogen de randen van het speelveld
grondig.

G

• Test of het speelveld eenvoudig in de opbergruimte kan
worden geplaatst.
-> Indien nodig bijvijlen.
4. De spelstukken:
• Teken 16 spelstukken elk met een lengte van 10 mm af.
• Zaag de spelstukken af en ontbraam deze met
schuurpapier.

3x

• Verf 10 spelstukken (molen) met een kleur. -> De
overgebleven speelstukken, verf je met een andere
kleur.
5. Het oppervlak:
Verf het oppervlak van de spelvlakken met de kleuren van je keuze. Voor een betere bescherming, kun je je molen/solitair spel nog lakken. Lak de spelstenen, het speelveld en de opbergbox
individueel, zodat ze niet aan elkaar kleven. Teken de lijnen van het molenspel met een permanent marker volgens tekening 1 op.
Spelinstructies solitair:
Solitaire is, zoals de naam al zegt, een spel voor één speler. Alle velden worden met een steen bezet. Alleen het middelste veld blijft vrij. Je begint op een willekeurige plaats met het overspringen
van een spelstuk. Er mag alleen horizontaal of verticaal met de spelstukken worden gesprongen.
Diagonale sprongen zijn niet toegestaan. Achter de steen waar overheen gesprongen is moet een
lege plaats zijn. Je kunt ook verschillende stukken in één keer overspringen. Elk stuk waar overheen gesprongen is wordt verwijderd. Tot slot dient er slechts één spelstuk over te blijven.

Veel plezier en succes!
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