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Maak je eigen Frankenstein! 
Uitleg om zelf een monster te klussen van hout.  

Zagen, timmeren, lijmen en verven maar! 

Spullen: een blok of balkje hout, een paar 
stukjes hout, enkele spijkers, houtlijm & verf. 
Gereedschap: een hamer, een zaag, schuurpapier 
en een kwast.  Tijd: ongeveer 2 uur. 

WAT HEB JE NODIG? 

Het spookachtige monster Frankenstein... Wie kent 
hem niet? :-) Hij is bekend om zijn vierkante hoofd en 
speelt de hoofdrol in een klassieke film uit 1931 en vele 
films die daarop volgden.  
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stap 2: het hoofd Eerst zaag je een geschikt hoofd. Het liefst van een dike balk. Frankenstein hoort een echt blok hoofd te hebben. Een blok hoofd van een blok hout dus :-) . 
(Het hoofd van ons monster is 
misschien net iets te langwerpig 
maar dit hout  hadden we nog.) 

stap 3: de mond en kaak Maak een zaagsnede in de breedte op ongeveer tweederde van de bovenkant van het hoofd (bij ons op 5,5 cm van de 8 cm). Zo krijgt Frankenstein een duidelijke mond en een kaaklijn. Dit doe je door de zaag schuin te houden en dan van boven en van onder te zagen.  

Stap 1: Pak eerst het hout dat je nodig hebt: 

Begin door het juiste hout te verzamelen. Je hebt niet veel nodig en kunt 
gewoon iets gebruiken wat je nog hebt liggen. Wij hebben voor het 

hoofd een blok van 12cm breed bij 8 cm hoog en 5 cm diep gebruikt. 
Ons monster heeft een lijf van 9 cm breed, 7 cm hoog en 4 cm diep. De 
armen zijn 1,5 cm bij 1,5 cm en 8 cm lang. En de benen zijn latjes van 2 

cm breed, 1 cm dik en 4 cm lang. De maten die jij gebruikt kunnen prima 
anders zijn, als de verhouding maar ongeveer klopt. 
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4: een pin door de kop Frankenstein heeft natuurlijk een enge pin door zijn kop of nek. Deze pin maken we door aan de linker- en rechter zijkant een spijker in de kop te slaan. 
(Als dit moeilijk gaat omdat je 
een blok sterk hout hebt gekozen 
dan kun je het gat eerst even 
voorboren met een dun boortje.) 

6: gebruik nu stift Als je potloodlijnen goed zijn kun je met stift aan de gang. Teken het gezicht en het haar op het hoofd. Monster Frankenstein heeft een rechte pony en die hebben we met kleine driehoekjes gemaakt. En op zijn voorhoofd zit uiteraard een groot lidteken / hechting!

5: teken het gezicht  Nu kun je Frankenstein zijn gezicht geven. Verzin iets monsterlijks zodat hij er echt eng uit komt te zien. Doe het 
eerst met potlood. Dan kun je het nog een paar keer veranderen totdat het helemaal naar je zin is. De neusgaten maken we met 2 spijkers :-). 
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8: zaag de armen & benen Gebruik een lang en dun stukje hout voor de armen en benen. De armen zijn bij ons nog iets smaller dan de benen. Voor de benen hebben we een latje gebruikt. Maak de benen niet te smal, en zaag ze precies even lang af, anders valt Franken-stein straks om.  

7: zaag & verf het lijf Zoek een geschikt blokje hout voor het lijf. Teken met potlood in het midden een vakje en een rondje voor de hals aan de bovenkant. Zo lijkt het een wit t
-shirt met een blauw jasje er over heen.  Teken het stukje net onder het t-shirt ook af want daar komt de broek (groen).  

9: droog de verf sneller Na het verven zijn we al aan de armen en benen begonnen zodat de verf kan drogen. Het kan dat de verf nog nat is en dat je teveel zin hebt om door te gaan om te wachten -> misschien heb je een fo hn? Met wat warme lucht is je verf sneller droog! 
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10: schuur armen & benen Schuur de armen en benen netjes glad. Wij halen hier het houtje langs het schuurpapier op het werkblad, dat werkt met klein hout fijner. Verf daarna de armen in de kleur van het jasje (bij ons blauw). En de benen in de kleur van de broek, gelijk aan de onderkant van het lijf . 

12: lijm  alles vast Gebruik witte houtlijm en lijm het hoofd op het lijf. Laat het drogen tot het stevig vast zit. Lijm daarna de armen en leg Frankenstein op 1 zij om het te laten drogen (op 1 arm, de andere arm leg je op het lijf). Zet hem op zijn kop en lijm de benen vast. Laat goed drogen. 

11: zaag de handen  Zaag een V-vorm (driehoekje)  uit de latjes voor de armen om Frankenstein handen te geven. Wij hebben het met een ijzerzaag gedaan omdat het latje heel dun was. Je kunt ook een andere vorm kiezen, handen in de vorm van een rechthoek kan bijvoorbeeld ook. 
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je eigen Frankenstein is klaar! 
Yes, je spookachtige Frankenstein monster is klaar, zelf 

gemaakt! Krijgt hij een mooie plek op je kamer? Of 
verzin je nog iets om hem mooier of enger te maken? 
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