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Strandzeiler

„Cycloon“
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Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.nl

Tijd voor een beetje ﬁlosoﬁe: Misschien kan men het zeilen en het onderwijs op school als volgt vergelijken:
De strandzeiler ben jij, de wind is je leraar en het strand is je leven.
Hoe sterker en stormachtiger de wind, hoe sneller je in het leven vooruit kunt komen.
Maar de wind alleen is niet genoeg, want je kunt niet zonder mee werken en te sturen, je over het strand laten voortbewegen.
En nu moet je echt beginnen met het knutselwerkje, anders waait er zo een sterke wind!

Naam:
Inhoud:
1 triplex
1 latje
1 latje
1 lasdraad
1 zeil
3 wielen
1 houten ballen
1 rondhoutje
2 houten kralen
4 spijkers
4 tussenringen
1 schroef
Inhoud

Groep / klas:

70 / 35 / 4 mm
300 / 10 / 10 mm
200 / 10 / 3 mm
250 / Ø 2 mm
A4
Ø 35 mm
Ø 15, gat 4 mm
20 / Ø 4 mm
Ø 8 mm
20 x 1,2
M3
2,9 x 9,5 mm

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

Gereedschap:
potlood, liniaal
schuurpapier, hamer
ﬁguurzaag, toffelzaag
schaar, alleslijm
rasp, vijlen
houtlijm
schroevenddraaier
boortjes Ø 2 en 3mm
acrylverf, penseel

N° 200.178

Handleiding
De bouwinstructies:

1. Overzicht:
Deze bouwinstructies bevatten twee ontwerpvoorstellen.
-> Kies er een uit.
H

Variant 1
(bestuurder)

Variant 2
(blikje)
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20x1,2

Neem zelf een recycling frisdrankblikje 0,33 L mee. Deze is niet in het
bouwpakket bijgesloten!
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2,9x9,5

20x1,2

20x1,2

latje 300/10/10mm

2. De latjes (A, B, C):
• Teken de latjes (A en B) af.

A

• Zaag de delen (A en B) af en schuur de
zaagranden na.

• Boor een gat van Ø 3 mm in deel (C).
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B

prikpunt

• Prik de prikpunten in deel (A) voor.

• Boor een gat van Ø 2mm in deel (A).

B

5

A

latje 200/10/3mm

B

B

gat Ø 2mm

5
gat Ø 3mm

C
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3. De delen (B) op deel (C) lijmen:

B

• Steek de prikpunten in de delen (B) voor.

B

prikpunten

C

• Lijm de delen (B) op deel (C).
B

B
G

4. De wielen (G):
• Bevestig de wielen (G), elk met een spijker
en een tussenring (M3).
• Sla de spijkers maar zo ver in, dat de
wielen nog goed kunnen draaien.
-> Span de as (C, B) daarbij
in de bankschroef. (Gebruik
hierbij beschermende inlegbekken).
inlegbekken
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5. In elkaar zetten:

M3

• Schroef de as (C, B) met een tussenring
M3 en een schroef 2,9 x9,5 op deel (A).

2,9x9,5



6. Het zeil:
F

F

Ø 2mm

Ø 2mm
plakrand

• Knip de sjabloon grof met een schaar uit en
plak deze met transparant plakband op het
zeilpapier.


H

• Boor de gaten Ø 2 mm.
• Knip het zeil met een schaar uit.

F

E

Lijm de individuele „stroken“ volgens afbeelding boven op elkaar.

Rond de hoeken van de lasdraad (E) af en

H

Bevestig zeil (F) met de 2 ballen (H) aan



steek deze in het gat van deel (A).

de lasdraad (E) en lijm ze vast.
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20x1,2

M3

A
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7. De bestuurder (D, K, J) of een frisdrankblikje 0,33 L vastlijmen:



Variant 1 (bestuurder)
• Knip de sjabloon voor de bestuurder (D) grof
met een schaar uit en plak deze met transparant plakband op het triplex.

sjabloon voor de bestuurder (D)

• Zaag deel (D) met de ﬁguurzaag uit en werk
de zaagranden met schuurpapier na.

E

• Zaag de uitstekende uiteinden af en schuur ze
met schuurpapier na.

J

K

• Lijm rondhoutje (K) in de bal (J).

F

• Lijm het hoofd (J) op deel (D).
• Lijm de bestuurder op deel (A).
Variant 2 (blikje)

K
J

Lijm een leeg frisdrankblikje 0,33 L naar keuze
op deel (A).

D
A

8. Versiering:
Beschilder je strandzeiler met creatieve
patronen en kleuren.

Veel plezier en succes!
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