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Eethoek van "sloophout" 1:144 

 

Adviezen :-) : 

- Stofzuig eerst je werkplek.  

- Doe dit workshopje bijv. niet met oud- en nieuw (schrikken van knallen) of als je verkouden bent 

(hoesten en proesten). 

- Draag strakke kleding, zonder wapperende delen en veel plooien. 

- Adem zoveel mogelijk door je neus of draag een mondkapje. 

- Zorg dat je weet waar het te gebruiken materiaal ligt voordat je begint. 

- Werk bij voorkeur alleen, zonder mensen om je heen. Dit voor je concentratie en je bent 

waarschijnlijk soms even niet aanspreekbaar of je taalgebruik laat te wensen over. 

 

Veel plezier!  

 

Gereedschap e.d.: 

- 2 puntige pincetten 

- Kopspelden (om te lijmen en soms vasthouden van onderdeeltjes) 

- Aantal kleine potjes of bakjes waarin je je onderdeeltjes of werkstukjes kunt leggen. 

- Scherp hobbymesje 

- Lijm 

- Liniaal 

 

Materiaal: 

- Grote lucifers lengte 55 x 2 x 2 mm 

- Coctailprikkers 

 

Als voorbereiding: 

Haal uit de lucifers een aantal mooie 

"plankjes" van ong. 1 mm dik.  

Probeer deze plankjes zo glad en 

gelijkmatig mogelijk te maken door ze 

met een mesje te "schuren". Dit doe je 

door heel voorzichtig te schrapen en 

bijsnijden. Zo kun je ook al vast stokjes 

maken van 1 x 1 mm. Gooi het afval nog 

niet weg maar bewaar het in een bakje of 

zo. Hier kun je ook nog pootjes van 

maken en stukjes schraapsel van 

gebruiken. 

  
 

 

 
  

 

De tafel: 

Snijdt van 2 coctailprikkers de puntjes af op 

5 mm. Dit zijn de 4 pootjes. Je kunt ook van 

lucifers kleine stukjes afhalen voor de 

pootjes. Voor het tafelblad heb je nodig 3 

"plankjes" van 11 x 2 x 1 mm  

(lxbxd) Deze kun je maken van de lucifers.  
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Plak de plankjes in de lengte aan elkaar 

vast. Voor de stevigheid kun je in het 

midden aan de onderzijde een dun stukje 

schraapsel overdwars plakken.  

Je kunt ook een ander stukje hout zoeken 

voor het blad. Het blad moet  

ong. dit formaat krijgen: 11x7x1 mm. 

 

 

  

Doe een beetje lijm met een kopspeld of 

prikker op elke hoek van het blad. Plak in 

elk hoekje een pootje. Goed laten drogen 

en voorlopig niet aan komen. 

 

 

Een stoeltje: 

Snij voor de zitting een stukje 

van 3 x 2 x 1 mm af. 

Voor de rug en achterpoten 2 x 

een stukje van 7 x 1 x 1 mm. 

Voor de voorpoten 2 x een stukje 

van 2 x 1 x 1 mm. 

Gebruik voor de dwarslatjes op 

de rugleuning 2 kleine stukjes 

schraapsel. 
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Leg de de zitting zo, zodat je de rugleuning 

met poten op de achterzijde kunt plakken.  

Laten drogen. 

Lijm dan voorzichtig de beide dwarsstukjes op 

de achterkant van de rugleuning.  

Alles goed laten drogen. 

  

 

Lijm de beide voorpoten voorzichtig in 2 

hoekjes van de brede zijde van de 

zitting.  

Laten drogen. 

 
 

 

 

 

Wanneer de tafel en de stoelen goed zijn 

gedroogd kun je ze nog een  

beetje bijwerken en eventueel een kleurtje 

geven. 

  

 Plak alles op een papieren of stoffen kleedje. 

Van hele kleine stukjes mos en droogbloempjes 

op een klein steentje kun je een leuk 

bloemstukje maken. 
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