
 

 

 

Hier zie je de draad  a  het hout.  D ars op de draad zage  gaat het akkelijkst!  

Slim huttenbouwen: 10 tips!    
 

Je krijgt ast spijkers, pallets e  a der hout a  de leidi g. So s ag je zelf ook erf e  
a der ateriaal o  de hut te ersiere  ee e e . Vaak zij  er eel pallets e  iet zo eel 
a der hout. Gelukkig ku  je a  pallets pla ke  ake . Natuurlijk hout a  ee  oo  
heeft ee  draad . Dit is de ri hti g zoals de oo  groeide. Dit ku  je zie : 

Spijkers e  ietjes. 

Groepso erleg. 

Voorpret met advies over 10 klus onderwerpen 

om je hut slim en veilig te bouwen! 

Maak je huttenbouw onvergetelijk goed! 

Spijkers zij  eestal draad agels . Wa t ze zij  ge aakt a  ijzerdraad. Hier ij is 
er i  de fa riek ee  pu tje aa ge aakt e  ee  kop op geperst.  

Bij pallets zij  de pla ke  so s ook astge aakt et 
ietjes. Deze he e  eestal gee  kop e  zitte  aak 

diep i  het hout . 

Ge ruik spijkers a  de juiste le gte: iet te kort la g 
ge oeg o   di ge  aa  elkaar te ake  e  iet te 
la g zodat er gee  ge aarlijke pu t uitsteekt! . 

 #2: Wat voor materialen zijn er? 

  #1: Eerst denken, dan doen… Maak een plan voor je hut! 

Begi  da  iet alle aal apart te ou e  aar ga 
e e  ij elkaar zitte  e  o erleg. Maak ee  ro dje 
e  laat iederee  i  het tea  zij  of haar idee kort 
dele . Luister goed aar de a dere  e  aak sa e  
ee  pla . Weet je at je ilt gaa  ou e ? Bede k 
da  sa e  hoe je het gaat doe . Kijk ook hoe eel 

ateriaal er is. E  spreek af ie at gaat doe , dat 
erkt het fij st sa e !  

Va  pallets e  a der oud hout ee  hut ou e  is est lastig. So s is er ook ee  the a zoals oerderij, 
ir us of  ridders. Jou  groep il atuurlijk de ooiste hut ou e !...  
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● Ee  koe oet o  pla ke  los te rikke . Met ee  koe oet ku  je 
ook grote spijkers uittrekke  als je er ee o der de kop ku t ko-

e . Ee  spijkertrekker lijkt ee  klei e koe oet. Met ee  ijpta g 
he  je i der kra ht aar ku  je spijkers pre iezer uittrekke . 

● Ee  ha er.  Met ee  ge o e re hte ha er a kha er  ku  je 
spijkers i slaa . Voor ee  klei e spijker ee  je ee  li hte ha er. 
Meestal krijg je ij hutte ou  juist rij grote spijkers, da  is ee  

at z aardere ha er fij , a ders gaat je spijker ij a iet het 
hout i . Er zij  ook klau ha ers, daar ku  je ook spijkers ee 
uittrekke . E  klau ha ers zij  eestal iets z aarder, ideaal 
oor hutte ou  dus. 

● Ee  zaag, liefst s herp, et korte e  re hte ta de , daar ee  
ku  je het akkelijkst hout afkorte . Kies ee  zaag die zo goed 

ogelijk i  je ha d past. Bot gereeds hap lijkt iss hie  eilig 
aar is ge aarlijker o dat je da  te eel kra ht oet zette . 

● Ee  rol aat of ee  dui stok e  ee  dik potlood of stift. Hier ee ku  je eerst iets op ete  e  afteke e  
oordat je het zaagt of ti ert. So ige zage  zij  zo ge aakt dat je er ha dig ee ku t afteke e .  

 

Spijkertrekker. 

Ko
e

oe
t. 

Nijpta g. 

Zaag. 

Klau ha er. 

Ba kha er. 

 

 

 

S ij a  je af. Zaag et je ha d aast de zaags ede. 

Sa e erke . 

Met deze zaag ku  je haaks 
e  s hui  afteke e . Klau ha er. Nijpta g. Spijkertrekker. 

 #3: Welk gereedschap is handig? 

 #4: Hoe werk je slim en veilig? 

● Maak ee  erk a kje, da  he  je ee  at hogere e  ste ige asis o  te zage  of ti ere . Dit ka  et 
ee  stapeltje pallets of door  hal e pallets als pote  e   hele pallet als lad oor ee  tafel te ge ruike .  

● Werk sa e  e  help elkaar. De ee  houdt ast e  de a der 
zaagt of ti ert. Pas op dat je de a der iet raakt! 

● Zorg dat de plek ro d je hut etjes is. Leg hout e  pallets ij     
elkaar. Sla spijkers die uitsteke  kro  of haal ze uit het hout.  

● Houd eide ha de  uit de ri hti g aari  je kra ht zet. 
Meestal eteke t dit a hter je gereeds hap. E  het ka  ook 

eteke e  dat je je ha de  aast het gereeds hap houdt, 
zoals ij zage .  



 

 

 

Zaag kort ij de ste ige plek. 

 

 

● Ti ere  is ooral goed kijke : ooraf e  ter ijl je ezig e t. Zie je dat je spijker kro  gaat? Stop da  e  
trek he  eruit of sla he  op tijd eer re ht. Het heeft gee  zi  o  de spijker plat op het hout te slaa .  

● Stuur goed tijde s het ti ere : sla iet re ht op de kop a  de spijker aar aak ee  s hui e de slag  i  
de ri hti g aar de spijker hee  oet.  

 

 

 

 

 

 

● Splijte  a  het hout oorko  je door je spijker iet te eel ij de ra d a  de pla k te 
slaa  e  door eerst et de kop a  ee  spijker d ars o er de draadri hti g a  het 
hout ee  deukje i  het hout te ake . 

 

Sla de spijker s hui , 
dat is ste iger. 

Eerst ee  deukje. 

Sla de spijkertrekker 
o der de pla k. 

 #5: Hoe kun je goed zagen? 

 #6: Handige timmer-trucs: 

Hou de ha er a hteraa  het ha d at ast. 

 #7: Hoe maak je handig losse planken van pallets? 

● Kies de eest ges hikte pallets, et hout dat iet te s el splijt e  spijkers 
aar je ij de kop ku t zodat ze akkelijker uit te trekke  zij . 

Manier : Wrik de pla k op zo eel ogelijk plekke  ee  stukje los. Sla de pla k 
da  eer terug op de pallet zodat de spijker koppe  uitsteke . Trek de spijkers 
eruit. E  de pla k is los!  

Manier : Trek de pla k hele aal a  de pallet af door te rikke . Nu zitte  de 
s herpe spijkers og i  de pla k. Draai de pla k o  e  sla de spijkers ee  stukje 
terug. Nu ku  je ze eruit trekke . 

● Meet eerst af hoe la g het oet orde . Als je eer dezelfde 
pla ke  odig he t is het sli  o  et de eerste pla k alle olge de 
pla ke  af te teke e . Zo hoef je iet steeds op ieu  te ete .  

● Zorg dat je het hout ste ig astzet. Zet je oet erop of laat ie a d 
het asthoude .  Laat je pla k ij oor eeld steu e  tege  ee  aste 
pla k a  ee  pallet. Zaag kort ij de o dersteu de plek.  

● Als je ee  pla k zaagt da  ku  je die het este plat legge . Zaag 
et la ge streke  e  ge ruik zo eel ogelijk de olle le gte a  je 

zaag. Dat gaat eter e  s eller da  zage  et korte haaltjes.  



 

 

 

 

 

 

 

● Zorg dat de ure  iet plat ku e  klappe . 
Maak daaro  s hui e er i di ge  tusse  dak 
e  ure  e  tusse  de ure  o derli g zodat je hut sta iel is.  

● Ee  pla k is re htop eel sterker da  plat, ge ruik pla ke  oor je dak daaro  ooral erti aal. 

 

 

 

 

● Ga pas als je zeker eet dat je hut hele aal ste ig is i  de hut zitte  e  het dak op!  

 

  

 

● Ge ruik pallets die zo eel ogelijk dezelfde aat he e . Maak aa  de 
o derka t a  je pallet ee  pla kje i  de reedte zodat hij ste ig staat. 
Ti er eerdere pallets aa  elkaar et losse pla ke .  

● Je ku t de hoeke  extra ste ig ake  door ee  s hui e pla k. Driehoe-
ke  zij  supersterk!  

 #7: Hoe maak je handig losse planken van pallets? 

Manier : Als rikke  iet lukt, pro eer da  o  de spijkers dire t uit het 
hout te trekke . Ge ruik hier oor de ijpta g of spijkertrekker e  sla die 

et je ha er s heef o der de kop a  de spijker. Als de kop a  de spijker 
iet goed uitsteekt, da  ku  je so s de spijker a  de a dere ka t iets te-

rug slaa .  

Manier : Zaag pla kjes tusse  de lokke  a  de pallet uit. Pla ke  zage . 

Driehoek als d ars- er a d. 

 #8: Hoe bouw je met pallets een stevige muur? 

 #10: Bescherm je voeten goed tegen spijkers in je voet! 

Draag eiligheidss hoe e  of ge ruik eiligheidszooltjes! De zooltjes zij  super sterk e  passe  i  je eige  
s hoe e ! Wees sli  e  de k hieraa  a t ee  spijker i  je oet ka  heel eel pij  doe . So s la gdurig.  

 #9: Hoe maak je een dak? 

 

Oplossing: zes-en-dertig spijkers. 
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