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Droomgolven „Hawaii“
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kunt u gratis downloaden
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Groep / klas:

Naam:

Inhoudt
Inhoud:

Onderdelen:

Gereedschap:
potlood, liniaal

1 stuk triplex

180 x 120 x 4 mm

A

1 stuk triplex

200 x 190 x 3 mm

J,K

schaar, transparant plakband

1 stuk triplex

70 x 70 x 6 mm

G,H

lijm, alleslijm

4 houten latten

180 x 20 x 10 mm

B,D,E,F

boormachine

2 houten latten

180 x 10 x 10 mm

C

2 stukken lasdraad

160 x Ø 1 mm

L,M,N,O,P

boortjes Ø 1 mm, 3 mm en 4 mm
schuurpapier, vijlen

1 transmissiemotor

priem

1 batterijhouder

toffelzaag, ﬁguurzaag, metaalzaag

1 schuifschakelaar

schroevendraaier

2 x karton voorbedrukt A4

tang, zijkniptang

8 schroeven

2,9 x 6,5 mm

verf, penseel

1 tussenring

M3

2 verloopstukken

4x3

Inhoud
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1. Overzicht:
Verschaf jezelf een overzicht.
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Plakvlak deel (B)

2. De basisplaat(A):

A

Boor de 3 gaten Ø 1 mm volgens de afbeelding in de
basisplaat(A).
Plakvlak deel (B)

3. De houten latten (B, C, D, E, F):
• Zaag de 2 latten (B) af en werk de gezaagde randen
met schuurpapier na.

B

2xB

A
B

• Lijm de latten (B) op de basisplaat (A).

25 mm
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4. De houten latten (C, D, E, F):

prikpunten

D

• Teken de delen (D) op en steek de prikpunten met
een priem voor.

D

• Zaag de delen (D) af en werk de gezaagde randen
met schuurpapier na.
• Lijm de delen (D) op de basisplaat (A).

D
A

• Teken de delen (E, F) op en steek de prikpunten in
deel (E) met een priem voor.
prikpunt

F

E

F
schakelaar

• Zaag de delen (E, F) af en werk de gezaagde randen
met schuurpapier na.

F F

E

• Lijm deel (E) op.
• Lijm de delen (F) op. Plaats de schuifschakelaar er
als afstandhouder tussen.
• Zaag de delen (C) af, werk de gezaagde randen
na.

E
B

C
• Lijm de delen (C) op de basisplaat (A).
-> Tussen de delen (B) en (C) 1 mm afstand
houden! (Je kunt hierbij de lasdraad Ø 1 mm
als afstandhouder gebruiken).

C
C

1 mm afstand

5. De triplex delen (G, H):
• Zaag een sleuf 15 x 5 mm, zoals weergegeven (zie
afbeelding) 70 x 70 x 6 mm.
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• Knip de sjabloon voor deel (G) langs de snijkant (schaar
teken) uit en plak de sjabloon met lijm (of alleslijm)
op het triplex.
-> Breng de lijm dun maar het gehele gebied beslaand
op!
-> De sjabloon nauwkeurig op de rechter, onderste
hoek van het triplex positioneren!

prikpunten

H
H

boring Ø 4 mm

G

• Knip ook de sjablonen voor de delen (H) grof met een
schaar uit en lijm deze met transparant plakband op
het triplex.

H

• Boor de gaten Ø 4 mm in de delen (H) en steek de
prikpunten met een priem voor.

G

H

• Zaag de delen (G, H) met een ﬁguurzaag uit en werk
de gezaagde randen met schuurpapier na.
6. De motorunit:
• Trek de zwengel met een tang uit de transmissiemotor (de zwengel en het vrijgekomen tandwiel zijn bij
dit bouwpakketje niet nodig).
• Zaag de assen van de motor met een ijzerzaag volgens
de afbeelding af en ontbraam de uiteinden met een
vijl.
• Plaats de 2 verloopstukken van de binnenzijde uit in
de boring van de delen (H).
• Plaats de delen (H) op de motorassen.
-> Zorg ervoor dat de prikpunten van de delen (H) zich
aan de buitenkant en verschillend van elkaar bevinden
(aan een zijde boven en op de andere zijde onder).
• Schroef de motor met 4 schroeven 2,9 x 6,5 mm op
de delen (D).

H
prikpunt
boven
prikpunt
onder

H

2,9 x 6,5 mm

A
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7. De elektrische aansluitwerkzaamheden:

 Sluit de minkabel van de batterijhouder op de motor batterijhouder
aan.

 Kort de pluskabel van de batterijhouder volgens de
afbeelding in en sluit de kabel op één van de middelste aansluitingen van de schakelaar aan.

motor



schakelaar

+





rest van de kabel

ca. 70 mm

 Verbind met de rest van de schakelaar en de motor.
G

 Lijm de batterijhouder met alleslijm op deel (A).



 Lijm de schakelaar op de delen (F).
 Lijm deel (G) op de schakelaar.




F

A

8. De (draad)haak:
• Knip van de lasdraad (L, M) af.

1 lasdraad Ø 1 mm

• Buigen een hoek van 90°.
12

• Buig de korte zijde van de hoek nogmaals 90° naar
beneden. (Zie afbeelding.)
• Buig aan het uiteinde van de draad een rond oogje.
• Schroef de delen (L, M) elk met een schroef 2,9 x 6,5
mm op de prikpunten in de delen (H) vast.
-> De schroeven moeten excentrisch tegenover elkaar
(een beneden, een boven) liggen.

6

6

M

L

2,9 x 6,5 mm

M

H
H
L
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9. De achterwand (J) en deel (K):

J

• Knip de sjablonen voor de delen (J, K) langs de snijkant (schaar-symbool) uit.
• Breng op het triplex 200 x 190 x 3 mm dun maar het
gehele gebied dekkend lijm aan.
• Plak het voorbedrukte karton op het triplex.
-> Strijk deze van het midden uit voorzichtig glad en
laat het daarna goed drogen.

Ø 3 mm

• Boor een gat Ø 3 mm in deel (J).
• Zaag de sleuf in deel (K).
• Zaag de delen (J, K) met de ﬁguurzaag uit en werk de
gezaagde randen met schuurpapier na.
• Lijm en schroef deel (J) op deel (B).
-> Deel (K) goed bewaren!

K

2,9 x 6,5 mm

B

10. Beschilderen:
• Beschilder je werkstukje op basis van je eigen wensen
en ideeën.
-> Let op: geen verf (in de 1 mm afstand) tussen de delen
(B, C) aanbrengen! Indien nodig de sleuf schoonmaken
(bijv. met resten karton of schuurpapier), zodat de
golven van karton later gemakkelijk kunnen bewegen.
sleuf schoon
houden!

11. De kartonnen delen:
• Plak de 2 walvisdelen gespiegeld samen.
• Boor een gat Ø 4 mm in de vis.
• Bevestig de vis met een tussenring en een schroef op
deel (E).
-> Schroef maar zover aandraaien, dat de vis gemakkelijk beweegbaar blijft!

K
• Plak deel (K) zo op de vis, dat deze precies op het
metalen wiel van de motor ligt.
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• Plaats een batterij en laat hierna kort proefdraaien.
• Prik een gat in het aangegeven punt in de grote en
de kleine golf.
• Haak de grote en de kleine golf in de delen (L, M) en
plaats ze in de sleuven tussen de delen (B, C).

M

L

• Normaals proefdraaien.

E

B

C
C

1 lasdraad Ø 1 mm

N

• Knip de lasdraden (N, O, P) af.
• Plak ze op de kartonnen sjablonen en plaats ze in deel
(A).
• Knik het karton voor de voorzijde op de stippellijn om
en lijm deze op de voorkant van deel (A).

N

Veel plezier en succes!
O
P
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B

