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Keukenrolhouder

Één bouwpakket met 3
uitvoeringen.

Werk
b

lad

Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

Groep/ klas:

Naam:

Inhoud:
1 Triplex
2 Houten plankjes
1 Houten plankje
1 Houten plankje
1 Rondhout
1 Rondhout
2 Schroeven
5 Spijkers
Inhoud

305 / 250 / 6 mm
190 / 100 / 18 mm
265 / 50 / 15 mm
265 / 30 / 10 mm
33 / Ø 14 mm
5 / Ø 3 mm
3,5 x 35 mm
1 x 10 mm

Var.1:
B
A
D
C

Var.2:
E
A/B
D
C

Gereedschap:
Potlood, passer, liniaal
Houtlijm, hamer
Lijmtang/ lijmklem
Boormachine
Boortjes Ø 3 mm, Ø 4 mm
Variant 1: Ø 14 mm
Variant 2: Ø 15 mm
Troffelzaag, ﬁguurzaag,
houtvijl, Schuurpapier

N° 200.155

Handleiding

In deze handleiding zijn 2 mogelijke modellen uitgewerkt.
Variant 1: Keukenrolhouder met kruidenrekje; afgeronde of gezaagde kanten.
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Variant 2: Keukenrolhouder staand met 3 vakjes boven elkaar.
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Kies uit één van deze 2 varianten.

DE HANDLEIDING:
1. DE VORMEN UITTEKENEN:
Rechte kanten, schuine kanten:
• Met potlood en liniaal volgens de maten in de bouwtekening de lijnen op het hout uitzetten.
Gebogen, ronde kanten:
• Met doordrukpapier (carbonpapier) de lijnen op het hout uitzetten.
• Of met een balpen de lijnen overhalen en daarbij stevig drukken zodat de lijnen in het hout
zichtbaar worden. Deze daarna met een potlood nogmaals overhalen.
• Of de sjablonen met een schaar uitknippen en met plakband op het hout plakken.
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2. VARIANT 1 – TEKENING 1 EN 3:
2.1 HET KRUIDENREKJE (C) EN (D):
Op de latjes (C) (265 / 30 / 10 mm) de gekozen vorm
(boog of spits) uittekenen. Vervolgens met een ﬁguurzaag
of troffelzaag de vorm uitzagen. Met schuurpapier de
zaagkanten glad schuren. De latjes (C) en (D) (265 / 50 /
15 mm) samen verlijmen.
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2.2 DE ZIJKANTEN (A) – TEKENING 1:
Op het houten plankje (A) (190 / 100 / 18 mm) de vormen en boringen uittekenen (zie tekening 1). Met een boortje Ø 4 mm de gaten in (A) boren. Ø 4 mm
De boringen aan de buitenkant opruimen zodat de schroeven hier kunnen
verzinken in het hout. Met een boortje Ø 15 mm de gaten voor het rondhout boren.
Met een troffelzaag of ﬁguurzaag vervolgens de vormen uitzagen.
Daarna met schuurpapier de zaagkanten mooi glad opschuren.
2.3 DE ONDERDELEN (A) EN HET KRUIDENREKJE (C) EN (D) VERLIJMEN:
De onderdelen (A) met het kruidenrekje (C) + (D) verlijmen en daarna
met 2 schroeven (3,5 x 35 mm) in elkaar zetten.
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2.4 DE ACHTERWAND (B) – TEKENING BOVEN:
• De vorm van de achterwand (B) op het triplex (305 / 250 / 6 mm)
uittekenen.
• De 2 gaten met boortje Ø 3 mm (voor het ophangen) boren.
• Met de ﬁguurzaag de vorm van de achterwand (B) uitzagen. De zaagkanten wederom met schuurpapier glad schuren.
• De plaatsen waar een spijker komt aftekenen en met een priem voorprikken.
• De positie van de onderdelen (A) op de achterwand (B) aftekenen.
• De achterwand (B) met de onderdelen (A) verlijmen en met de 5 spijkers in elkaar zetten.

2.5 HET RONDHOUT Ø 14 MM
• In het rondhout 2 gaten boren van Ø 3 mm
(zie tekening).
• Het rondhout Ø 3 mm in het midden doorzagen.
• Het rondhout Ø 14 mm in de keukenrolhouder schuiven.
• De kleine stukjes rondhout links en rechts
als zekering in de gaatjes schuiven.
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3. VARIANT (2) – TEKENING 2 EN 3:
3.1 DE PLANKJES (C) EN (D):
De plankjes (C) (265 / 30 / 10 mm) en (D) (265 / 50 / 15
mm) volgens de tekening verlijmen.
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3.2 DE ONDERDELEN (A) EN (B) – TEKENING 2:
• De vormen en boringen op de onderdelen (A) en (B)
uittekenen.
• Een gat Ø 14 mm voor het rondhout Ø 14 mm in onderdeel (A) boren.
• 2 gaten met Ø 4 mm in onderdeel (B) boren.
• De vormen met een troffelzaag uitzagen.
• De onderdelen (A) en (B) verlijmen en met 2
schroeven (3,5 x 35 mm) in elkaar zetten.
3.3 DE ACHTERWAND (E) – ZIE TEKENING 3 ONDER:
De vorm van de achterwand kan natuurlijk naar eigen inzicht
gevormd worden.
• De positie van de onderdelen (A) en (B) op de achterwand (305 / 250
/ 6 mm) aftekenen.
• Markeer de plaatsen waar de spijkers komen en prik deze voor met
een priem.
• Met een ﬁguurzaag de vormen uitzagen en met schuurpapier
glad schuren.
• De achterwand op de onderdelen (A) en (B) verlijmen en
vastspijkeren.
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3.4 HET RONDHOUT Ø 14 MM:
Het bovenste gedeelte van het rondhout kan natuurlijk creatief
bewerkt worden. (kerven, snijden, etc). Daarna het rondhout in onderdeel (A) verlijmen.
3.5 DE VAKJES VAN DE PLANKJES (C) EN (D) ZAGEN:
• Hoeveel en waar precies de vakjes monteert worden kun je
zelf kiezen.
LET OP: Houd minimaal een afstand tot het rondhout van 60 mm.
Anders past de keukenrol niet meer!
• Verlijm de vakjes op de achterwand (E).
4. OPPERVLAK BEWERKEN BIJ BEIDE VARIANTEN 1 EN 2:
Alle kanten met schuur papier mooi glad schuren.
Vervolgens zijn er een paar mogelijkheden om het oppervlak te behandelen:
• Inwrijven met spijsolie (water en vuilafstotend)
• Beitsen en aﬂakken
• Alleen aﬂakken
• Verven en vervolgens aﬂakken

Veel plezier en succes!!!
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Afstand min. 60 mm

