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werkbank · multiplexplaat · figuurzaag 
(met middelfijne figuurzaagblaadjes) · 
voorbeeldkleurplaat · potlood, liniaal 
en zwarte stift (permanent marker) · 

schilderstape · plakkaatverf en kwasten 

· leeg doosje, gekleurd papier, stiften, 
kralen, schaar en lijm

NODIG:

1 Kies een mooie plaat waar je een puzzel van 
wilt maken. Ik heb gekozen voor een kleurplaat 
waar een vrachtauto op staat. Die plaat heb ik met 
potlood nagetekend op de multiplexplaat. 

2 Met potlood tekende ik ook de raampjes, deu-
ren en andere details op de plaat.  

3 De buitenste lijnen die je uit moet zagen, kun je 
het beste nog een keer met potlood overtrekken, 
zodat het een dikke en duidelijke lijn wordt. 

4 Zaag met de figuurzaag de buitenste lijn 
uit. Maak de plaat eerst goed vast op de 
werkbank. Lukt het nog niet helemaal zelf? 

Vraag dan hulp aan bijvoorbeeld je vader of je 
broer. 

5 Nu bedenk je zelf hoeveel puzzelstukken je 
wilt maken. Ik heb de vrachtauto in acht stukken 
gezaagd. 

6 Draai de puzzel om, maak deze compleet 
en plak de puzzel met schilderstape aan de 
achterkant vast. 

7 Met zwarte stift teken je nu alle lijnen, ook de 
raampjes, deuren en andere details, die je met 
potlood getekend hebt, over. 

8  Verf de puzzel nu in mooie kleuren. Als je klaar 
bent en de verf is opgedroogd, kun je de 
zwarte stiftlijnen nog eens overtrekken. Dat 
geeft een mooi resultaat.  

 9 Haal dan het schilderstape er weer af … en 
je puzzel is klaar!

 Hoe maak je de doos?  
10 Wilke en Annelieke, twee nichten van 
mij, kwamen in de zomervakantie logeren 
en zij hebben samen met mij nog een mooie 
doos gemaakt voor de puzzel. We maakten 

de puzzeldoos van een gebruikt doosje dat we 
beplakten met gekleurd papier. Daarna hebben 
we de doos versierd met een plastic rietje en met 
twee houten muisjes die we nog hadden (dat 
zijn de handvatjes van de doos geworden). En we 
hebben de kleurplaat van de vrachtauto nog een 
keer, nu in het klein, uitgeprint en ingekleurd en op 
de doos geplakt. Ik ben er heel blij mee, nu is het 
echt helemaal af!

Ik ben heel benieuwd welke puzzel jij maakt. 
Misschien één van een raceauto, of van een 
vlinder, of van een herdershond of ...? Mail je weer 
een mooie foto van jouw puzzel naar de BimBam? 
Ik ga kijken hoor, wat je hebt gemaakt! Groetjes 
van Cornelis.

VEEL TIMMERGROETJES 
VAN CORNELIS

Hoi allemaal, ik ben Cornelis, timmer je met 
mij mee? Ik heb er weer veel zin in om samen 

met jullie te timmeren!

 Hoe maak je de houten puzzel?  

KLAAR!

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

MAAK EEN 
HOUTEN PUZZEL

MÉT OPBERGDOOS

Vooraf: Vraag 

sowieso of iemand 

je helpt met het 

neerzetten van de 

werkbank. 

   TIP VAN CORNELIS

TIMMEREN
MET CORNELIS

 De opbergdoos! 

Deze keer maken we met de figuurzaag een mooie 
houten puzzel. Je kunt de puzzel zelf houden, 

maar je kunt hem ook cadeau geven. Helemaal 
als je ook een mooie doos voor de puzzel maakt. 
Mijn vader heeft wel geholpen met het uitzagen 
van de vrachtauto. Vanaf 9 of 10 jaar kun je het 

waarschijnlijk helemaal zelf. 
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