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Deze opdracht is geschikt voor Tieners (10 tot 12-jarigen). 

 

 

Deze materialen en grondstoffen heb je nodig:   

Materialen Grondstoffen 

• Breekmes 
• Snij mat 
• Schaar 
• Meetlat/ rolmeter 
• Nietjesmachine 
• Lijmpistool 
• Ronde kom 

 

• Karton 
• Nietjes 
• Knikkers  
• 4 Yoghurt potjes 
• Fles dopjes 

 Knikkergame 

Tijdens dit projectje zal je een coole knikkergame maken. De 
knikker moet een moeilijk parcours afleggen. Hoe moeilijk dat 
exact zal zijn, bepaal je zelf! 

Doelgroep 

 Benodigdheden 
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Stap 1 
 

Stap 2 

  
• Begin met een grote doos te zoeken 
• Leg je de kom in de linkerhelft van de 

doos (dicht tegen de linker plooilijn)  

• Teken een lijn rond de kom (aan de 
buitenlijnen van het karton)  

• Daarna teken je een lijn met de lat mee en 
aan de andere kant ook een evenwijdige lijn 

Als resultaat bekom je een soort U-vorm (zie 
foto stap 3) 

Stap 3 
 

Stap 4 

  
Knip of snij dit uit. • Dit is je resultaat nadat je de vorm 

uitgesneden hebt. 
• Dit is de onderkant. 

 Stap 5 
 

Stap 6 

  
• Neem een reststukje van je doos en meet 

als lengte zo’n 13cm (zet hier een streepje)  
• Doe dit nu ook voor de breedte (5cm) 
• Verbind de lijnen zodat je een rechthoek 

bekomt. 

• Teken nu een schuine, diagonale lijn (zodat 
de rechthoek gesplitst wordt). Nu heb je 2 
driehoekachtige vormen. 

• Knip of snij ze uit. 

Stap 7 Stap 8 

  Aan de slag 
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Dit moet je resultaat zijn. • Neem terug een reststukje van je doos 

(zorg dat het lang genoeg is) en teken de 
volgende rechthoeken: 

o 4cm x 30cm 
o 4cm x 30cm 
o 4cm x 42cm 
o 4cm x 46cm 
o 6cm x 26 cm 

Stap 9 
 

Stap 10 

 

 
• Knip of snij dit uit. 
• Dit moet je resultaat zijn. 

Neem nu je U-vorm er terug bij. Op de 
onderkant teken je op ongeveer 8cm  (van de 
lengte ) een stipje en in het midden van de 
breedte. 

Stap 11 
 

Stap 12 

  
• Leg je yoghurt potje op de stip. 
• Teken er een lijn rond  

• Doe dit ook ongeveer ter hoogte van 30cm 
en 40 cm (van de lengte) 

• De positie voor meer naar links of rechts 
(van de breedte) bepaal je zelf.  

• Snij de 3 cirkels uit met een mes op een snij 
mat. 

Stap 13 Stap 14 

46cm 
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• Hou de gebogen vorm naar boven.  
• Neem je rechthoek (van stap 9) van 42 cm 

erbij.  
• Meet 3cm van de rechterkant en teken met 

potlood af. 
Met het lijmpistool lijm je dit vast over de hele 
lengte (zie foto hierboven). 

• Neem er de volgende rechthoek bij van 30 
cm (van stap 9). Dit stuk lijm je op de 
rechterzijkant. 

TIP: Zorg dat je zowel links als rechts van dit 
karton goed lijmt. 

 Stap 15 
 

Stap 16 

  
Lijm nu ook de rechthoek van 30cm op de 
linkerkant.  

• Neem er nu de rechthoek van 46 cm bij. Dit 
gebruik je om de zijkant van de boog te 
sluiten. Je zal stuk voor stuk moeten lijmen.  

TIP: Plooi je karton voor je begint met lijmen 
zodat het al lichtjes gebogen is.  

Stap 17 
 

Stap 18 

  
De vorm moet nu nog volledig gesloten 
worden. Neem dus het overige stukje van 
26cm. Lijm het vast waarbij er 4cm bovenaan 
uitsteekt en 2 cm onderaan.   

Neem tot slot de onderdelen van stap 7 erbij. 
Deze ga je aan de onderkant bevestigen (op 
ongeveer 3cm van de linker-en rechterrand). 

Stap 19 Stap 20 
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• Leg je yoghurt potjes in de gaten. 
• En lijm ze aan de onderkant.  

• Prik een gaatje aan de zijkant zodat je daar 
een rekker kan door steken  

• Maak zo’n 4 gaatjes. 
Stap 21 

 
Stap 22 

  
Maak nu nog een kleine rechthoek van zo’n 
2cm op 1cm met 4 gaatjes.  

Met een pincet kan je de rekker en karton 
tussendoor steken zodat je een onderlegger 
hebt om de knikker af te schieten. 

Stap 23 
 

Stap 24 

  
Lijm zo’n 2 tal flesdopjes aan je onderkant 
voor een extra wauweffect. 

Tot slot kan je jouw projectje schilderen. 

 

 
In dit filmpje https://youtu.be/Y38LeUOVSzY kunnen jullie de demonstratie vinden van 
het project.  

Probeer eerst zelf de proef uit te voeren, maar wanneer het niet lukt, dan mag je zeker 
dit filmpje bekijken. 

 

 

Wil je nog meer weten over dit onderwerp, bekijk dan zeker deze links. 
https://www.pinterest.com/pin/630574385343763542/activity/tried 

Kevin Fiermans 
Hogeschool VIVES  

Bronnen 

Demonstratiefilmpje 

https://youtu.be/Y38LeUOVSzY
https://www.pinterest.com/pin/630574385343763542/activity/tried

