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Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.
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Doen

TIMMEREN
MET CORNELIS

NODIG:

·

planken werkbank
hamer en zaag boormachine
14 spijkers liniaal en
potlood dikke tak hulp van
een ouder iemand

·

·
·

Werktekening gereedschapskist

·

MAAK JE EIGEN

GEREEDSCHAPSKIST!
:
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Hoi allemaal, ik ben Cornelis. Ik houd enorm
van timmeren. Timmer je met mij mee? Ik
heb er zin in! Deze eerste keer timmeren we
een gereedschapskist. In deze kist kun je al je
gereedschap bewaren. In mijn gereedschapskist
vind je een hamer, spijkers, een schroevendraaier,
een zaag, handschoenen en een potlood.

Hoe maak je de gereedschapskist?
Ik geef de maten door van de planken die ik
gebruikt heb, mijn gereedschapskist is best
groot geworden. Je kunt er veel gereedschap in
bewaren. Maar je kunt ook een kleinere kist van
smallere planken maken, dan gaat het zagen wat
makkelijker.

× Z oek een paar stevige planken. Eén brede voor

de bodemplank. En deze brede plank gebruik
je ook voor de twee gepunte kanten. Dat is mijn
witte plank.

×D
 aarnaast heb je een smallere plank nodig

voor de twee lange zijkanten. Dat is de bruine
plank.

×N
 u meet je de bodemplank, de twee gepunte

kanten en de twee lange zijkanten.
Met potlood en liniaal teken je
de lijnen waar je zagen moet.
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Kijk naar de werktekeningen voor de maten.
Vraag hulp als je dit moeilijk vindt. Maak je zelf
een kleinere kist, bepaal en teken dan je eigen
maten.

× Is het gelukt? Nu gaan we de planken aan elkaar

× Leg de plank op de werkbank en draai deze vast.
×H
 oud de zaag met twee handen vast, dan kun je

aan. Boor drie gaatjes (die zo groot zijn als de
spijkers dik zijn) door de gepunte kant, zo dicht
bij de rand dat je midden op de zijkant van de
bodemplank uitkomt.

ook niet in je vingers zagen.

× Z aag alle planken op de juiste maat. Hier ben je
wel een poosje mee bezig.

vastmaken met behulp van de boormachine en
de hamer met de spijkers.

× L eg de gepunte kant tegen de bodemplank

×N
 u kun je de spijkers in de gaatjes doen en
timmer je ze in de bodemplank vast.

×D
 at doe je ook aan de andere kant, met de
tweede gepunte kant.

× Z oek een stevige en lange tak. Maak met de

boormachine twee grote gaten in de punten,
kijk eerst welke grootte je nodig hebt. Steek de
tak door de gaten in de twee gepunte kanten
en zaag de tak op maat, zodat die ongeveer
10 centimeter uitsteekt aan beide kanten.

KLAAR!
Nu is je gereedschapskist klaar, doe je
gereedschap erin en bewaar de kist goed, want de
volgende keer dat we samen gaan klussen, heb je
’m zeker weer nodig!

×N
 u heb je de twee zijkanten nog over. Leg eerst
de ene zijkant tussen de twee gepunte kanten
en op de bodemplank.

× B oor twee gaatjes in de gepunte kant, tot je bij

de zijkant bent. Leg de spijkers erin en timmer
de eerste zijkant vast. Herhaal dit bij de tweede
zijkant. Nu zit je gereedschapskist in elkaar!

VEEL TIMMERGROETJES
VAN CORNELIS
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