
Materialen checklist

Uitleg activiteit
       Schuur het hout glad. Zorg dat er geen splinters meer aan zitten.

       Vrolijk de plank op door ‘m te beschilderen met verf.

       Sla de spijkers in de plank. Zorg ervoor dat de spijkers niet te ver uit 
elkaar komen te staan en houd een rechte, neerwaartse lijn aan voor 
elk spijkerrijtje.

       Sla met een spijker een gat in een aantal kroondoppen. Wrik een 
beetje aan de doppen zodat ze los om de spijker komen te zitten. 
Spijker ze per drie aan de buitenzijkant van een rijtje spijkers vast. 

De kroondoppen fungeren vooral als stootblok zodat de knikker niet 
van de plank schiet, maar ze draaien ook mee als de knikker er straks 
tegenaan komt!

       Lijm onderaan het laatste rijtje spijkers een opvangbakje van blik. 
Gebruik hiervoor een lijmpistool, een klein spijkertje, schroefje, 
montagekit of een stukje extra sterk dubbelzijdig tape.

       Geef de knikkerbaan nog een extra persoonlijk tintje met stickers, 
pailletten of andere platte versieringen!
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Knikkerbaan
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 123.3117 Schuurpapier 
 123.6380 Spijkers (draadnagel platkop) 
 123.2312 Hamer
 105.4969 Tekenpotlood HB
 122.8778 Lijmpistool
 121.4289 Montagekit, of:
 121.7645 Plakband dubbelzijdig
 101.5762 Plakkaatverf

 104.4630 Kwast (Lyonse penseel)
 121.4510 Knutsellijm
 131.5105 Paillettenmix versiering
 Plank (ongeveer 20 x 60 cm)
 Leeg conservenblikje (bijv. van tonijn)
 Kroondoppen
 Knikkers
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Knikkerbaan (vervolg)
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