
Verras jouw vader voor Vaderdag met een zelf gemaakte gereedschapskist. In deze kist kan hij al 
zijn gereedschap opbergen en overal mee naar toe nemen. 
Verzamel alle materialen, vraag jouw moeder om te helpen met zagen en timmer het kistje in elkaar. 
Klaar? Dan kan je de kist nog versieren zoals jij zelf mooi vindt! De benodigdheden en afmetingen 
dienen ter inspiratie, dit kan je natuurlijk altijd aanpassen! Veel plezier! 

1. Verzamel alle materialen
2. Zaag de planken volgens bovenstaande afmetingen. Vraag je moeder om 

hulp wanneer je dit lastig vindt!
3. Nummer de houtjes zoals ze in de materialenlijst staan. Zo kan je 

makkelijk zien welk houtje je wanneer nodig hebt. 
4. Teken een rechthoek van 4,4 x 6,9 cm op houtje 2, op 3 cm van de 

bovenkant aan de korte zijde (zie afbeelding 1). 
5. Zaag deze rechthoek uit. Mocht je dit lastig vinden, kijk dan hieronder 

bij tips voor een alternatief!

Voorbereidingen

AFBEELDING 1

Werkwijze

KINDERWERKPLAATS
Materialen Art. nr. 

Houtje 1: 1 x houten plank van 1,8 x 14,4 x 15 cm 5185870

Houtje 2: 2 x houten plank van 1,8 x 14,4 x 30 cm 5185870

Houtje 3: 2 x houten plank van 1,8 x 14,4 x 15 cm 5185870

Houtje 4: 1 x houten balk van 4,4 x 6,9 x 18,6 cm 5185889

Zaag

Houtlijm

Hamer

Spijkers

Potlood

Materialen om de kist mee te versieren zoals stiften en verf. 



1. Leg houtje 1 op de tafel, dat wordt je bodem.
2. Lijm en timmer vervolgens de lange zijde van houtje 3 tegen houtje 1.  

Doe dit met alle twee de houtjes 3 (zie afbeelding 2).
3. Pak nu houtje 4 en plaats de balk door de uitsparingen van de houtjes 2. 

Dit wordt nu je handvat (zie afbeelding 3). Gebruik houtlijm zodat je 
zeker weet dat alles goed vast zit. 

4. Plaats het deel met het handvat (afbeelding 3) vervolgens boven de bodem 
(afbeelding 2) en timmer alles goed aan elkaar vast! (afbeelding 4)

5. Laat de kist nu even goed drogen. Lees op het etiket van de houtlijm 
hoelang het duurt voordat de lijm is uitgehard.

6. Als alles goed is opgedroogd, kun je de kist versieren zoals jij wilt!

• Het maken van het kistje kan moeilijk zijn, vraag om 
hulp bij jouw moeder, opa of oma.

• Lukt het niet om de rechthoek uit houtje 2 te zagen? 
Zaag dan houtje 4 korter en lijm en timmer deze vast 
aan houtje 2. 

• Wil je de gereedschapskist groter of kleiner maken? 
 Pas dan de afmetingen aan!

KLAAR!

AFBEELDING 2

AFBEELDING 3 AFBEELDING 4

Werkwijze

Tips


