
UITLEG TINY HOUSE

HI LEERLING VAN GROEP 8,

Met deze bouwplaat maak jij je eigen 
model van een Tiny House. De materialen 
en kleuren waar dit van is gemaakt, kun je 
nog helemaal zelf invullen.

Wat heb je nodig:
Een scherp mesje, lineaal, schaar en pa-
pierlijm.

Zo maak je de bouwplaat:

1) Begin met het rillen van alle zwarte 
stippellijntjes op de bouwplaat.
Rillen doe je door met een stomp voor-
werp (bijvoorbeeld de stompe punt van 
een schaar) een lijn in het karton te druk-
ken langs een liniaal, zodat je het later 
goed kan vouwen. Let op dat je het karton 
niet insnijdt!

2) Snijd de vorm van het dak uit, vouw 
het dak lang de stippellijntjes in de goede 
vorm. Breng lijm aan op het plakstrookje 
en sluit daarmee het dak.

3) De complete vorm van de muren kan 
nu worden uitgesneden. Vouw de muren 
langs de stippellijntjes naar binnen tot 
een rechthoek. Breng lijm aan op het 
plakstrookje en plak de rechthoek aan 
elkaar.

4) Breng lijm aan op de plakstroken 
langs de hele dakrand en plak het dak vast 
op de buitenmuren.

5) Snijd de vorm van het terras uit en 
vouw de plakstrookjes recht omhoog. 
Breng lijm aan op de plakstrookjes en plak 
het terras vast aan de binnenkant van de 
muren.

6) Je kan nu de overgebleven losse 
vormpjes op de bouwplaat uitknippen. 
Vouw ze dubbel over de stippellijntjes en 
doe er een beetje lijm tussen om de voor- 
en achterkant aan elkaar vast te plakken.

Zet eventueel de kat en de boom rond het 
huisje en plaats de zonnenpanelen op het 
dak en het Tiny House is klaar!

Winactie!
Wil jij een te gekke prijs winnen? Doe dan 
mee aan de Tiny House winactie. Stuur 
een foto van jouw Tiny House per mail via 
info@kts-expo.nl en wie weet ben jij wel 
de winnaar!


