
Wij Nederlanders houden van hard werken, maar óók van goed 
relaxen. Heb je een hangmat maar geen mogelijkheid om die 
op te hangen in je tuin of op je balkon? Maak dan zelf een 
hangmatstandaard! Hieronder leggen wij je uit hoe je dat doet. 

Stap 1    In de onderstaande tabel vind je de afmetingen en het aantal stuks van alle balken die je nodig hebt om  
de hangmatstandaard te maken. Het is belangrijk dat alle balken dezelfde dikte hebben. Gebruik daarom  
1 soort hout. Als dit niet gebeurt, kom je in de knoei tijdens het in elkaar zetten van de standaard.

Aantal Formaat Balk 

2 240 cm A

2 120 cm B

4
120 cm*
Zaag aan beide zijdes van deze balken een hoek van 25 graden. Bekijk in de tekening 
hoe de zijdes afgesneden moeten worden ten opzichte van elkaar.

C

2 90 cm D

4 30 cm*
Zaag aan één zijde van deze balken een hoek van 25 graden. E

3 25 cm F

4 15 cm G

Relaxen in je zelfgemaakte
hangmatstandaard!

Benodigdheden

Werkwijze

-  Hout 
• Totale benodigde lengte: 1635 cm 
•  Bijvoorbeeld 7 x een balk van (b x d x l)  

44 mm x 27 mm x 2700 mm; art nr. 8740377
- Roestvrijstalen oogbouten (2 x)
- Houtschroeven van ca. 11 cm

- Cirkelzaag
- Boormachine
- Houtboor
- Winkelhaak
-  Hangmat (of maak deze van een sterk laken en knoop de uiteinden 

met stevig touw aan elkaar. Zorg voor een lus aan de uiteindes  
die aan de oogbouten vastgemaakt kunnen worden).



Stap 2   Zet de twee armen in elkaar 
Gebruik de balken C en E. Per arm zet je twee stukken E vast met schroeven tussen twee stukken C.  
Boor de gaten eerst voor met de houtboor, dit geldt ook bij alle vervolgstappen. 

Stap 3   Zet het onderstel en het frame in elkaar 
Gebruik de twee A-balken, de drie F-balken en de vier G-balken. Monteer aan beide A-balken,  
twee G-balken op 60 cm van het einde. De drie F-balken monteer je aan elkaar en zet je vervolgens  
vast in het midden van de twee A-balken. Tot slot monteer je de twee armen aan het onderstel.  
Zet de armen zo vast, dat de onderkant gelijk loopt met het onderstel. Dit is van belang bij stap 4.

 

Stap 4   Maak de voeten vast aan het frame 
Monteer de twee B balken onderaan het frame zodat deze stevig staat. 

Stap 5   Plaats de ondersteunende balken 
De twee D-balken worden gebruikt om de armen nogmaals te verbinden met het onderstel,  
hiermee creëer je extra stevigheid van de constructie. 

Stap 6   Monteer de oogbouten 
Boor de gaten voor en zet daarna de oogbouten vast in het midden van de E balken.

Stap 7   Je hangmatstandaard is klaar! 
Zet de hangmatstandaard op zijn plek, hang de hangmat erin en geniet van de zon!
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