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Waanzinnige boomhut
Geschikt voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.
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 131.1196 Lollystokjes gekleurd
 131.4574 Halve wasknijpers
 123.5821 Berkentriplex
 104.3535 Crêpetape 
 121.4278 Houtlijm
 122.8778 Lijmpistool
 105.4969 Tekenpotlood
 106.6160 Snijliniaal
 123.2099 Hobbymes

 123.2340 Handzaag (voor de takken)
 (Houten) plankje (ca. 20 x 20 cm)
 Takken
 Plintenschaar of:
 Stevige huishoud- of tuinschaar
 Schroeven
 Schroefboormachine
 Optioneel: touw, verf, penseel
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       Maak van lollystokjes vier muurpanelen. Leg voor elk paneel 12 
lollystokjes neer. Laat elk lollystokje steeds een centimeter verspringen 
en neem minimaal twee lollystokjes als dwarslatjes. Lijm deze 
dwarslatjes vast met houtlijm. Tip 1: Plak de lollystokjes met crêpetape 
vast aan het werkblad zodat ze niet verschuiven. Voor een paneel met 
een raam- of deuropening: teken de opening af, haal het tape weer los 
en knip of snijd de lollystokjes op de potloodlijnen door. 

Leg de afgeknipte stokjes weer terug en lijm de dwarslatjes vast. Laat 
de houtlijm goed drogen. Tip 2: Je kunt de lollystokjes doorsnijden 
met een hobbymes, voorzichtig knippen met een stevige huishoud- 
of tuinschaar, maar de handigste en veiligste manier is met een 
plintenschaar.

       Keer de panelen om en maak raam- en deurkozijnen. Meet de 
openingen op en knip de lollystokjes op maat. Met behulp van een 
plintenknipper kun je ze zelfs verstekknippen! Lijm de kozijnen vast 
met houtlijm en laat de lijm drogen.

       Maak twee nieuwe panelen van elk 11 lollystokjes. Plak aan één 
kant een dwarslatje. Teken vervolgens een driehoek af boven het 
dwarslatje en gebruik in eerste instantie een hobbymes en een liniaal 
om de lollystokjes recht te snijden. Als de snede diep genoeg is kun 
je de klus gemakkelijk klaren door de stokjes te buigen op de snijlijn 
en ze door te knippen met een stevige schaar. Snijd of knip ook het 
dwarslatje bij zodat het niet uitsteekt.

Neem vier halve wasknijpers en knip ze met de plintenknipper bij. Plak 
ze met houtlijm vast op elk driehoekige paneel.

       Zet het huisje in elkaar. Dit gaat het best en het snelst door de 
hoeken te lijmen met behulp van een lijmpistool, maar het kan 
eventueel ook met houtlijm. Plak vervolgens de driehoekige panelen 
vast op twee tegenoverliggende panelen.

       Maak nu twee panelen voor het dak, van elk 14 lollystokjes. Plak in 
elk geval aan één kant van elk paneel een verlengd dwarslatje. Wacht 
tot de houtlijm droog is. Keer dan de panelen om en plak op elk paneel 
nog minimaal één dwarslatje voor de stevigheid. Wacht weer tot de 
houtlijm droog is.

Teken met behulp van de afmetingen van het huisje af hoeveel van het 
dak eraf kan worden gesneden of geknipt. Snijd het dakpaneel recht af. 
Snijd eventueel eerst een stukje in en knip de lollystokjes daarna door.
Voorzie vervolgens de halve wasknijpers van houtlijm en plak daarop 
de dakpanelen vast. Dek de bovennaad af met lollystokjes.

       Maak een ‘boom’. Zaag takken op maat en schroef ze vast aan een 
plank. Geef de plank een grasgroen kleurtje.

       Neem een stukje triplex dat precies tussen de takken past. Maak er 
eventueel een hekje van lollystokjes omheen. Lijm het huisje vast op 
het plankje.

       Lijm het plankje op en tussen de takken.

       De mogelijkheden van zo’n waanzinnige boomhut zijn onbegrensd. 
Laat je fantasie werken en breid de hut uit met extra verdiepingen, 
bewoners, lianen, een haaientank, een ijssalon, een achtbaan… 
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Waanzinnige boomhut (vervolg I)
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Waanzinnige boomhut (vervolg II)
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Waanzinnige boomhut (vervolg III)
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