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Buiten is het somber en koud. Mensen zijn door de hectiek van alledag op zoek naar
een beetje rust en vrede. Hang toch gewoon je ster voor het raam en doe de mensen
die langskomen en jezelf een klein plezier.
Groep/klas:

Naam:

Inhoud:
12 houten latten
1 houten lat
1 houten lat
2 triplex
1 triplex
1 tweelingsnoer
1 gloeilamp
1 ﬁtting
1 schakelaar
4 schroeven
2 schroeven
2 schroeven
2 moeren
3 schroefogen
1 elastiek
Inhoud

240 x 20 x 5 mm
30 x 20 x 10 mm
125 x 10 x 5 mm
270 x 190 x 4 mm
110 x 70 x 10 mm
1000 mm
4,5 Volt
E 10
2,0 x 10 mm
3,5 x 25 mm
M3 x 20 mm
M3
klein, 8 x 3 mm

Onderdelen:
A
F
G,H
B,C,D,E
J

Gereedschap:
potlood, liniaal, stelhoek
boormachine
boortjes Ø 2,5 mm, Ø 3,5 mm
alleslijm, houtlijm
hamer, priem
toffelzaag, ﬁguurzaag
houtvijlen, schuurpapier
lijmklemmen
schroevendraaier
schaar, knijptang, striptang
transparant plakband
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DE BOUWINSTRUCTIES:
1. Overzicht:
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2. De 12 latten (A):
• Breng de schuine zijden 30° met een stelhoek op de latten (A) over.
 Neem de schuinten over van de sjabloon.
A

Alternatief:
Plak de sjablonen op een stuk karton, knip ze precies uit en
teken de schuinten met behulp van de sjabloon op.

• Zaag de schuine zijden met een toffelzaag af.
 Werk hierbij zeer nauwkeurig, zodat de schuine zijden van de delen (A) goed bij elkaar passen.
3. Figuurzaagwerkzaamheden - sterren (B, C, D, E):
• Knip elke sjabloon van de ster (B, C, D, E) grof met de schaar
uit en plak ze met transparant plakband op de stukken triplex
270x190x4 mm.
• Zaag de sterren (B, C) met de ﬁguurzaag uit en werk deze met
schuurpapier na.
4. 4 driehoeken (A, B) samenlijmen:
• Lijm steeds 3 delen (A) tot een driehoek samen.
• Lijm vervolgens de sterren (B) op.
 De lijm goed laten drogen!
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• Lijm steeds twee driehoeken zoals afgebeeld samen
- zie tekening 2
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5. De sterren (D, E):
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• Zaag de sterren (D, E) uit en werk de gezaagde randen
met schuurpapier na.

D
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6. Het in elkaar zetten van de sterren:

C

• Lijm de sterren (D, E) op de sterren (A, B).
• Lijm vervolgens de sterren (C) op.

A

A

• Boor een gat Ø 2,5 mm voor het inrijgen van de ﬁguurzaag.

• Lijm ster (D) volgens de afbeelding op ster (E).
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7. De afstandhouder (G) en de lamphouder (F):
• Zaag de latten (G) af en lijm ze op.
 De latten (G) dienen ertoe, om de draden te verbergen
(vanaf de voorkant niet zichtbaar).
houten latjes 125 x 10 x 5 mm
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• Schroef de gloeilampﬁtting op deel (F).
• Lijm deel (F) volgens de afbeelding op deel (E).
C
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8. In elkaar zetten:
• Boor 2 gaten Ø 3,5 mm door het midden van 2 tegenoverliggende sterren (C) van de twee achterste sterhelften – zie afbeelding.
• Verwijder de uiteinden (isolatie )van de dubbele kabel
en sluit ze aan de lampﬁtting aan.
 Leg de draden zoals aangegeven langs de geleide latjes/afstandhouders voor de draden (G) en lijm deze
vast.
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3,5 x 35 mm

• Schroef de twee sterhelften met 2 schroeven 3,5 x 35
mm samen.

9. De batterijhouder:
• Boor de 2 gaten Ø 2,5 mm in deel (J) en prik de prikpunten met een priem voor.

J

• Lijm de latjes (H) op deel (J).
• Schroef de 2 schroeven M3 x 20 mm samen met de
moeren M3 in deel (J).
prikpunten

• Bevestig de schakelaar met 2 schroeven 2,0 x 10 mm.
• Buig de schroefogen een stukje open.
 Het beste kun je met een knijptang de opening van de
schroefoog een stukje openen.

H
J

• Schroef de schroefogen volgens tekening 1 in deel (J).
met een knijptang
opening open buigen

10. De elektrische aansluitwerkzaamheden:
Breng de individuele aansluitingen van het stroomcircuit
met behulp van de dubbele kabel tot stand.

11. Tips voor professionals
Je kunt de ster met bijenwas inwrijven. Daardoor blijft
het hout beter beschermd en ruikt het heerlijk.

Veel plezier en succes!!!
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