
Hangrekje voor tuingereedschap 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 

- 1 kwartrond deel van een boomstam 

- 2 consoledragers (om de boomstam op te hangen) 

- Meerdere dikke schroefhaken (zoveel je wil) 

- Hout beschermende olie 

- Witte acrylverf 

- Kwast 

- 8 schroeven 

 

Werkbeschrijving 

Om te beginnen: Laat bij een schrijnwerker of een zagerij een stuk van een 

boomstam met een doorsnede van minstens 25 centimeter en een lengte van 

ongeveer 40 centimeter of elke andere gewenste lengte in vier kwartronde delen 

zagen. Met de hulp van een vriend en een handzaag zal het ook lukken het stuk 

stam in vier delen te zagen, maar het is geen gemakkelijk karwei en het resultaat 

zal ook niet zo mooi recht zijn. 

 

Schroef eerst het langwerpige deel van de rechthoekige metalen consoledrager 

strak op het hout en vervolgens het andere horizontale deel. Bevestig de tweede 

consoledrager op dezelfde wijze. Schilder de schorskant met waterige acrylverf 

(naar eigen smaak). 

 

Draai de metalen schroefhaken erin. Bestrijk de bovenkant en de gladde delen 

van de kwartronde boomstam met hout beschermende olie.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzetter van houten schijven 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 

- Deuvels (5 mm dik) 

- Houtboor (5 mm)  

- Houtlijm  

- Hout beschermende olie  

- Kwast  

- Deuvelfix 

- Schuurblokje  

- Schuurpapier, zeer grof en fijner  

- 1 schroefoog 

- Rechte, dikke houten tak van ongeveer 10 centimeter dik 

- Potlood  

 

Werkbeschrijving 

Het best kun je een dikke houten tak bij een schrijnwerker of in een zagerij in 2 

centimeter dikke schijven laten zagen.  

 

Verwijder de boomschors van de schijven. Schuur de randen, boven- en 

onderkanten van de schijven glad. Leg de houten schijven in een vierkant van 

drie bij drie schijven. Teken dwars door het midden van de schijven, verticaal en 

horizontaal, met potlood en liniaal een lijn. Nummer de schijven en geef de 

plaats aan waar ze in de onderzetter worden verwerkt, zoals rechtsboven, rechts 

midden, rechtsonder etc. 

Trek de snijpunten van twee naast elkaar liggende schijven op de randen van de 

schijven door. Markeer telkens vanaf de rand gemeten een afstand van 1 cm en 

boor een 15 millimeter diep gat. Steek een deuvelfix in het geboorde gat, duw de 

aansluitende schijf er stevig tegenaan om het markeringspunt voor het boorgat te 

vinden en boor het gat. Bereid alle schijven op dezelfde wijze voor. 

 

De schijven linksbuiten en de bovenste en onderste schijf krijgen op die manier 

twee gaten. Datzelfde geldt voor de schijven rechtsbuiten, boven en onder. Boor 

in de middelste linker- en rechterschijf drie gaten en in de middelste rij schijven 

boven en onder telkens drie gaten. Boor alleen in de schijf helemaal in het 

midden vier gaten. 

 

Doe houtlijm in de gaten, schuif de deuvels erin, verbind de schijven door de 

tegenstukken passend op de deuvels te zetten en stevig aan te drukken. 

 

Leg de onderzetter plat neer om hem te laten drogen. Schuur hem na het drogen 

goed glad, bestrijk hem met hout beschermende olie en draai het schroefoog aan 

de bovenkant van de middelste schijf in, zodat je de onderzetter kunt ophangen.  



Kapstok met hoedenhaken 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 

- Houtfrees 10 mm Ø 

- 4 schroefogen 

- 2 ophangingen (voor bevestiging aan de muur) 

- Rechte, 2 cm dikke takken 

- Scherp snijmes  

- Schuurblokje  

- Grof en fijn schuurpapier  

- Kleine zaag 

- Kwartrond deel van een boomstam 

- Hout beschermende olie  

- Kwast  

 

Werkbeschrijving  

Verwijder de schors van de kwartronde boomstam. Schuur alle zijden glad. Boor 

met de houtfrees gaten in de ronde zijde. 

 

Verwijder de schors van de rechte takken, zaag de takken in stukken van 

verschillende lengten en snijd deze met het snijmes aan een kant kegelvormig 

toe zodat ze in de gefreesde gaten passen. Schuur de uiteinden van de stukken 

mooi rond. Doe houtlijm in de geboorde gaten, steek de takken erin en druk 

stevig aan.  

 

Draai de schroefogen ongeveer 10 centimeter vanaf de rechter- en linkerrand 

van de kwartronde stam in de platte onderkant. Schuif de voorbereide rechte tak 

door de schroefogen zodat hij ongeveer 10 cm uit de schroefogen steekt 

(ongeveer gelijk met de zijkant van de boomstam). 

 

Bestrijk het hout met beschermende olie. Bevestig de ophangingen aan de platte 

achterkant en bevestig de kapstok aan de muur.  

 

Nu kun je kleerhangers met haken en/of kleerhangers met lussen aan de kapstok 

hangen. De omhoog staande takken zijn geschikt voor hoeden, mutsen en petten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kleerhanger  
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
- Licht gebogen takken 

- Schuurblokje  

- Grof en fijner schuurpapier  

- Scherp snijmes  

- Zaag 

- Houtboor 8 mm  

- Hout beschermende olie 

- Touw, decoratietape, leren band, houten kogels, haken van kleerhangers, 

koorden etc. (naar keuze) 

- Meetlint 

- Potlood 

 

Werkbeschrijving 

Verzamel licht gebogen takken. Zaag het deel van de tak dat het mooist gebogen 

is in een stuk van ongeveer 45 centimeter. Schuur de tak glad en maak de 

uiteinden mooi rond. Markeer het midden van de tak en boor er een gat 

doorheen. Je kunt ook twee gaten boren op een afstand van 1 centimeter van 

elkaar, maar dat is afhankelijk van de lus die je wilt maken. Bestrijk de tak met 

hout beschermende olie. 

 

Laat je fantasie vanaf nu de vrije loop. Maak van verschillende materialen 

lussen en versier de kleerhanger op die manier mooi. Je kunt ook eenvoudige 

metalen haken uit oude kleerhangers draaien en gebruiken. Deze kunt u mooi 

met stof of decoratietape omwikkelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gewei 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
- Houten schijf of een oude plank 

- Berkenbast 

- Houtlijm 

- Hout beschermende olie 

- Decoupeerzaag 

- Houtboor 8 mm 

- Sjabloon hertenkop 

- Ophanging (voor bevestiging aan de muur) 

- Potlood 

- Schuurpapier 

- Schuurblokje 

- Wijd vertakte takken 

 

Werkbeschrijving 

Maak van papier een sjabloon van het patroon van een hertenkop (die kun je zelf 

tekenen of je kunt een patroon opzoeken op internet). Teken deze over op een 

houten schijf of plank. Zaag het uit en schuur de zijkanten glad. Indien gewenst 

kun je de kop met gedroogde berkenbast bekleden. 

 

Boor voor het gewei in het ‘voorhoofd’ tussen de oren twee 8 mm grote gaten. 

Bevestig de ophanging aan de achterkant, voor bevestiging aan de muur. 

 

Kies twee mooi vertakte takken, snijd de uiteinden kegelvormig toe zodat je ze 

in de geboorde gaten in het ‘voorhoofd’ kunt steken. Je kunt de takken ook met 

houtlijm bevestigen, maar als je ze niet vastlijmt, kun je de takken af en toe 

vervangen en in plaats daarvan misschien takken met groene bladeren of met 

wilgenkatjes in de gaten steken. Zo kun je het gewei aanpassen naar gelang het 

seizoen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijzettafel met kandelaar  
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
- Grote, dikke boomschijf  

- 3 dikke takken 

- 1 v-vormige tak (voor de kaarshouder) 

- Decoupeerzaag 

- Houtlijm 

- Houtboor 8 mm 

- Deuvels 8 mm 

- Deuvelfix 

- Schuurblokje 

- Grof en fijner schuurpapier 

- Metalen kaarshouder  

 

Werkbeschrijving 

Met wat geluk vind je, als houthakkers in het bos bezig waren, een dikke 

boomschijf. Maar je kunt zo’n schijf uiteraard ook in een zagerij of direct bij een 

houthakker kopen. 

 

Schuur de boomschijf zorgvuldig. Zaag de 4 tot 5 centimeter dikke takken met 

de op een hoek van 35 graden ingestelde decoupeerzaag op de gewenste lengte 

af. Let erop dat de einden van de takken schuin parallel aan elkaar zijn, zodat het 

tafeltje uiteindelijk stevig staat.  

 

Bereid alle vier de takken op de volgende wijze voor: 

 

Stap 1: Boor in de vier takken (3 tafelpoten + kaarshouder) drie 8 mm grote 

gaten. 

 

Stap 2: Draai de boomschijf ondersteboven en leg hem op een vlakke 

ondergrond. 

Plaats de eerste tak ongeveer 4 tot 5 cm vanaf de rand van de dikke schijf op de 

schijf zodat hij schuin naar buiten staat. Markeer op de boomschijf de plek waar 

de tak moet komen door de tak met het potlood precies te omlijnen. Teken voor 

de exacte stand een streep verticaal op het uiteinde van de tak naar de schijf toe 

en trek deze door op de boomschijf. (Deze twee strepen moeten later weer exact 

bij elkaar komen en een lijn vormen.) 

 

Stap 3: Steek de Deuvelfix in de voorgeboorde gaten op de tak. Plaats de tak nu 

precies passend op de met zojuist met potlood gemarkeerde lijn. Druk stevig aan 



zodat de punt van de Deuvelfix diep in de boomschijf wordt gedrukt en het 

exacte punt voor de tegenboring wordt bepaald. Plaats de punt van de houtboor 

op de markering en boor het gat. Doe houtlijm in de boorgaten, plaats de deuvels 

en schuif de tak die de poot vormt precies over de deuvels, druk goed aan tot de 

tafelpoot stevig in de boomschijf zit. 

Bewerk de drie andere takken precies op dezelfde wijze en zet ze vast. Laat alles 

goed drogen.  

 

Bevestig de kaarshouder op dezelfde wijze als de poten. Als je de deuvels voor 

de kaarshouder niet vastlijmt, kun je de bijzettafel zowel met als zonder 

kaarshouder gebruiken. Dan kan het tafeltje ook als krukje dienst doen. Boor in 

de uiteinden van de tak die als kaarshouder dient kleine gaten om de metalen 

kaarshouder vast te zetten. Op die manier voorkom je dat een tak zonder houder 

in brand vliegt als de kaars helemaal opbrandt.  

 

Bestrijk de bijzettafel met hout beschermende olie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijzonder wandlicht  
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
- Ongeveer 3 cm dikke ovale boomschijf 

- 1 dikke ronde schijf van een tak (2 centimeter dik) 

- Houtlijm 

- Houten kogel zonder gat (anders moet je het gat met een deuvel dichtmaken) 

- Hout beschermende olie 

- Metalen kaarshouder voor een groot glazen windlicht of stompkaars 

of waxinelichthouder 

- Houtfrees 10 mm 

 

Werkbeschrijving 

Zaag de kleine, 2 centimeter dikke houten schijf aan een kant recht af. Verwijder 

de schors. 

Frees in het midden van de schijf een 10 mm groot gat. Bestrijk de snijkant van 

de schijf met houtlijm en bevestig dit deel op het onderste deel van de ovale 

schijf. Laat het geheel goed drogen. 

Boor in het bovenste deel van de ovale schijf een gat door de schors heen, om de 

schijf op te kunnen hangen. 

 

De afwerking is op twee manieren mogelijk: 

1. Steek een metalen kaarshouder met een lange pen (voor adventskransen) in 

het gefreesde gat. Dan wordt onderaan een voorgeboorde houten kogel op de 

pen geschoven om de kaarshouder goed vast te zetten. 

2. In de metalen kaarshouder wordt een speciaal glas gestoken dat als inzet voor 

glazen windlichten is gemaakt. Het heeft onderaan een korte ronde verlenging 

die met een stuk zwarte rubber is omhuld. Steek dit glas in het gefreesde gat en 

zet er smalle hoge kaarsen, waxinelichtjes of drijfkaarsen in. Deze mogelijkheid 

is ook geschikt om als vaasje voor weidebloemen met korte stelen te gebruiken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kandelaar met twee armen 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
- Gevorkte berkentak 

- 2 cm dikke schijf van een tak 

- Houtlijm 

- Metalen kaarshouder met pen 

- Zaag 

 

Werkbeschrijving 

Zaag een gevorkte berkentak aan alle drie de kanten recht af. Boor in de twee 

bovenkanten van de vork twee smalle gaten. Bestrijk de onderkant van de tak 

royaal met houtlijm en plak de tak in het midden van de houten schijf. 

 

Steek na het drogen de kaarshouders in de voorgeboorde gaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktisch keukenrekje 
 

Benodigd materiaal en gereedschap: 
-  3 kwartronde delen van een 2 cm dikke boomschijf 

- Houtlijm 

- Ophanging (voor bevestiging aan de muur)  

- Deuvels 5 mm dik 

- Deuvelfix om te markeren 

- Gatenfrees 25 mm 

- Schuurpapier  

- Potlood. 

 

Met wat geluk vind je, als houthakkers in het bos bezig waren, een boomschijf 

die voor het maken van dit rekje geschikt is. Maar kunt zo’n schijf uiteraard ook 

in een speciaalzaak kopen. 

 

Boor in de plank voor het middenstuk drie gaten door de rand. Breng op de 

smalle kant van de twee andere delen met een potlood markeringen op dezelfde 

afstand aan. Let er op dat u niet de kant markeert die na afwerking van het rekje 

tegen de wand komt.  

 

Zet de gemarkeerde delen (in een bankschroef) vast en boor voorzichtig gaten 

op de gemarkeerde plaatsen. Bestrijk de smalle geboorde kanten met houtlijm en 

schuif de deuvels in de gaten. Zet het middendeel precies passend op de deuvels, 

druk stevig aan en klop zacht met de zijkant van de hamer tot de deuvels stevig 

in het hout zitten.  

 

Ga aan de tegenoverliggende kant op dezelfde wijze te werk. Mochten de 

deuvels te kort zijn, doe dan wat houtlijm in het middendeel en duw er een 

tweede deuvel in. Je kunt ook een geribbelde stok van 5 mm dik nemen en 

deuvels op maat zagen.  

 

Boor nu de grote gaten met de gatenfrees. Schuur de console vervolgens eerst 

met grof schuurpapier en daarna met fijner schuurpapier glad. Bestrijk met een 

hout beschermend middel.  

Hol aan de achterkant de plaats waar de sleutelgatplaatjes komen een beetje uit, 

zodat de kop van de schroef goed naar binnen kan glijden. Bevestig de 

sleutelgatplaatjes. Schroef ten slotte nog een kleine porseleinen meubelknop op 

het rekje. 
 


