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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
geschikte houten lat
houtbeits: wit, rood en zwart
carbon papier, edding in zwart
gebreide sjaal

Benodigd gereedschap:
schuurkurk, potlood,
decoupeerzaag, snijmes,
schroevendraaier,penseel,
boortje, houtschroeven

Houten figuren 

Mini - lattinos
Mini - lattinos 
Kerstman en 
sneeuwpop 

De lattinos zijn 
bekend als deco-
raties voor huis 
en tuin. Nu komt 

de miniversie van 
de houten figuur-
tjes, een gewel-
dige decoratie 
zowel op de ge-

dekte kersttafel 
als ook tussen 

de bloemen op de 
vensterbank. De 
Kerstman en de 
sneeuwman pas-
sen goed bij de 

kerst- en winter-
tijd. 
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Handleiding voor de mini - lattinos 

Met behulp van carbonpapier de sjabloon op de houten plaat 
overnemen en met de decoupeerzaag uitzagen. 

De randen met een snijmes afronden en met het schuur-
kurkje (of schuurspons) glad maken. 

De contouren binnen de fi guur in het hout snijden. Door de 
verdiepingen wordt het fi guurtje plastisch. Ook de achter-

zijde vormgeven. 

Vervolgens met een penseel de houtbeits aanbrengen. Elke 
laag laten drogen voordat de aangrenzende kleur wordt aan-
gebracht. Daardoor wordt het ineenvloeien van de kleuren 

voorkomen. 

Als de verf droog is, met de zwarte Edding punten voor 
de ogen en knoppen voor de sneeuwman optekenen. In het 
stuk van hout voor de voet twee gaten boren en met twee 
houtschroeven in het midden loodrecht aan het fi guurtje 
schroeven. De voet met de witte houtbeits gronden. De 

sneeuwpop krijgt nog een gebreide sjaal.


sneeuwpop krijgt nog een gebreide sjaal.



De benodigde gereedschappen in een oogopslag 
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Sjablonen voor de mini - lattinos 

De figuurtjes 

uitknippen

 en je kunt

beginnen!


