Maak zelf een
vogelvoederplank!

Wat heb je nodig?
Materialen










één plank met vleug en groef:
o lengte 90cm x breedte 9cm x hoogte ca. 1,8cm
één balkje: lengte 100cm x breedte 3cm x hoogte 2cm
schroeven en spijkers
houtlijm
nylon koord
eventueel een haak
deksel van een jampot
beits
vetbollen, pinda’s, vogelpindakaas, etc.

Gereedschappen

 en een kwast
 onder Rondom ToolKid op onze website vind je Gebruiksaanwijzingen met info
over de beste en veiligste manier om te klussen.

Hoe maak je dat?
Stappen
1.

Leg de plank in de lengte neer en meet met het meetlint 2x 30cm af; zet een
streepje met je timmermanspotlood.
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Doe hetzelfde met het balkje: teken 2x 27cm, 1x 24cm en 1x 22cm af.
Pak nu de winkelhaak en trek met je timmermanspotlood vanaf de streepjes
een lijn op het hout, zowel op de plank als op het balkje.
Zaag de plank en het balkje door op de potloodlijnen. Nu heb je drie plankjes
van 30cm lang en 4 balkjes: 2x 27cm, 1x 24cm en 1x 22cm.
Schuur de uitgezaagde plankjes en balkjes glad met het schuurblok.
Boor nu met de boormachine aan iedere kant van de plankjes een gaatje,
precies in het midden en een beetje uit de kant:

Schuif de drie plankjes in elkaar of leg ze precies tegen elkaar aan.
Doe houtlijm op één van de balkjes van 27cm en leg dit over de plankjes heen
Schroef of timmer nu de plankjes op het balkje.
Doe hetzelfde aan de andere kant met het andere balkje van 27cm.
Dan doe je het balkje van 24cm daar weer tussen.
En dan heb je nog één kant over waar je het balkje van 22cm kunt doen.
Zoals je op de foto op de vorige bladzijde kunt zien, is dit balkje korter om
ervoor te zorgen dat er water van de voederplank kan lopen.
Schroef nu op iedere hoek een schroef een stukje in het hout. Je kunt ook
ooghaakjes gebruiken.
Het is handig om de voederplank nu eerst te beitsen. Dit is belangrijk om het
hout te beschermen tegen regen en sneeuw. Wel een paar lagen aanbrengen!
Boor nu een gaatje in het jampotdeksel en schroef deze op je voederplank.
Meet dan 2x 1meter koord af, leg ze op elkaar en maak een lus met een knoop
in het midden.
Nu kun je de vier uiteinden van het koord in de hoeken vastknopen. Let hierbij
op dat de afstand tot de lus hetzelfde is.
Daarna kun je je plank vullen met allemaal lekkere dingen voor de vogels:
vogelpindakaas in het deksel, vogelvoer op de plank en je kunt er vetbollen en
pinda’s aanhangen.
Zoek dan een mooie plek om de vogelvoederplank op te hangen.
Pak een haak, hang hem op en je kunt genieten van alle vogels die op jouw
zelf gemaakte ‘sterrenrestaurant’ afkomen!

In plaats van beits, kun je de plank
natuurlijk ook een leuke kleur
geven met verf die geschikt is voor
buiten.
Als je de plank nergens op kunt
hangen, kun je ook een paal in de
grond slaan en de plank daar
bovenop schroeven.

We zijn reuze benieuwd naar het resultaat.
Plaats het op www.facebook.com/tools4kids.
Veel succes
Het ToolKidTeam
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