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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.

Benodigde materialen:
1 triplex plaat van 4 mm, 9 x 9 cm, 1 SPHP 4 mm, Ø 10 cm;
8 stuks rondhoutjes Ø 6 mm, 10 cm;
14 rondhoutjes Ø 4 mm, 10 cm;
krantenpapier

Benodigd gereedschap:
boortjes, priem,
potlood, lijm, nietmachine, 
schaar, liniaal, fi guurzaag, 
schuurpapier 

Recycling potloodhouder
Klanten upload van mevrouw Beate Schier
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Pak de krant van gisteren en knutsel daar een milieuvriendelijke 
potloodhouder van! Dan kun je de potloden altijd vinden 

waar ze thuishoren.

1. Markering van de te boren gaten (volgens de sjabloon) op het triplex overbrengen.
2. Gaten met een priem voorprikken.
3. Met de kolomboor Ø 6 mm (vierkant) of Ø 4 mm (rond) grote gaten boren.
4. Rondhoutjes met een hamer voorzichtig in de gaten kloppen.
5. Krantenpapier vouwen, ca. 2 centimeter breed en aan het einde met lijm fi xeren.
6. Een uiteinde 3 cm omknikken, met een paperclip vastzetten en bij het eerst rondhoutje inste-
ken.
7. De resterende kranten stroken inweven.
8. De tweede ronde inweven, bij het model „vierkant“ in de hoek een scherpe bocht buigen.

Recycling potloodhouder
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