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Benodigde materialen:
DIN A4 papier om sjabloon te tekenen
populieren triplex 6mm en 10mm,
dun karton,
Triton Acrylic univ. verf in diverse kleuren

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar,
ﬁguurzaag, vijlen,
schuurpapier, penseel,
UHU stic, UHU houtlijm

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

© Aduis

Met de vriendelijke ondersteuning van UHU!

Plankzitter gemaakt van hout

N° 101.666

Knutselidee

com

Zo wordt hij gemaakt:
Stap 1
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Sjabloon voor de plankzitter „Struwelpeter“

Schets met potlood een rechtopstaand ﬁguurtje op tekenpapier. Je kunt je ﬁguurtje zelf ontwerpen, of je
gebruikt de sjabloon van dit knutselidee.
Opmerking: Of je ontwerpt eerst het ﬁguurtje en kiest
dan uit het beschikbare materiaal het juiste hout, of je
kiest eerst het hout en ontwerpt daarbij een ﬁguurtje op
basis van de beschikbare maten.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Zo wordt hij gemaakt:
Stap 2
Ieder ontwerp twee keer fotokopiëren. Het origineel en
de gekopieerde ﬁguurtjes worden in delen opgesplitst:
bovenlichaam, benen en het middenstuk. De benodigde
vormen grof uitknippen, met de UHU stic op dun karton
plakken en vervolgens precies uitknippen.

Stap 3
Deze sjablonen op het hout leggen en de omtrek met
een potlood natekenen. Let op: het middenstuk moet op
dikker hout worden overgebracht, omdat het ﬁguurtje
anders bij het zitten naar voren kantelt!

Stap 4
Alle onderdelen zagen, raspen, vijlen, schuren, nat maken
en nogmaals schuren. Het uitkiezen van de juiste zaag
(ﬁguurzaag, toffelzaag of puk zaag) is afhankelijk van de
dikte van het hout, evenals de techniek raspen of vijlen.

Stap 5

Benodigde materialen:
DIN A4 papier om sjabloon te tekenen
populieren triplex 6mm en 10mm,
dun karton,
Triton Acrylic univ. verf in diverse kleuren

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar,
ﬁguurzaag, vijlen,
schuurpapier, penseel,
UHU stic, UHU houtlijm

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Het middenstuk met UHU hout expresslijm tussen het
bovenlichaam en de benen lijmen. Het ﬁguurtje met witte
verf gronden en daarna individueel beschilderen. Klaar is
je plankzitter.

