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In de houtkoffer zitten 12 blokjes uit een verschillende houtsoort. Probeer aan de hand van de bijhoren-

de houtfiches te raden uit welke houtsoort elk blokje gemaakt is. De oplossing vind je op de site onder 

‘Extra’.  

 

Plaats de houtbrander op de houder en stop de stekker in het stopcontact. Laat 

het toestel een vijftal minuten opwarmen. 

Neem de houtbrander enkel vast bij het handvat. Wees er heel voorzichtig mee. 

Als je hem niet gebruikt, plaats je de houtbrander terug op de houder.  

 

 

Nu ga je aan het werk: je mag een tekening maken op het plankje. Op de 

ene zijde van het plankje staat het logo van VTI Tielt, op de ommezijde mag 

je zelf een figuur branden. Teken eerst met potlood een figuur op het 

plankje. Brand daarna met de houtbrander deze figuur in het houten 

plankje.  

(Ben je niet tevreden met het resultaat? Geen nood, er is een extra plankje 

voorzien.) 

 

We hebben nu een rechthoekig plankje met een mooie tekening.  

Om hier een sleutelhanger van te maken zijn de 

hoekjes te scherp. Schuur de hoekjes af door ze 

tegen de schuurband te houden.  

 

(zie instructiefilmpjes schijfschuurmachine) 

Gebruik altijd een veiligheidsbril als je de schijfschuur-

machine gebruikt!  
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Stop een houtboor met diameter 4 mm in de boormachine. 

Boor nu een gaatje in het houten plaatje zodat we er de sleutel-

ring kunnen aanhangen.  

Je kan het verschil tussen een metaalboor en een hout-

boor zien omdat een houtboor altijd een scherpe punt 

heeft, een metaalboor heeft dit niet.  

 

 

 

 

(zie instructiefilmpjes kolomboormachine)  

Gebruik altijd een veiligheidsbril als je de kolomboor-

machine gebruikt!  

 

Hang de sleutelring aan het plankje.  

 

 

 

 

 

 

 

Ziezo! Je bent klaar. Je hebt nu een mooie authentieke 

sleutelhanger.  

houtboor metaalboor 
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