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Zo doe jij het

De kleuren in  
het huis van 
Joeri en Stefan

Gezien bij Joeri en Stefan

Histor 
Donker-
blauw 
Door-
drongen 
S 3560- 
R80B

Flexa 
Fel rood 
C0 60 30

Flexa 
Pluwood 
bruin  
E4 15 65

Histor  
Geel Jam 
S 0575 
G90Y

Flexa  
Vaal rood 
C0 40 34

Boss Paints 
Antraciet 
D29f

Boss Paints 
Golden 
Caviar  
TC 74

Histor 
Blauw 
Vitaal 
1458 R95B

        Jíj slaapt vannacht 
op de trap! 
 
Een logeerbed verstoppen in de 

traptrede is een handig en 

ruimtebesparend idee. Maar is 

dat voor elke woning een optie? 

Zo zit deze constructie in elkaar:

Dit logeerbed zou in elk huis 

gemaakt kunnen worden, mits 

het huis een hoog plafond heeft. 

In deze woning is dat 380 cm. 

Op de bestaande betonvloer is 

een frame van houten balken 

gemaakt. Daarop zijn platen 

plywood bevestigd. Eén frame is 

zo gemaakt dat er bij het 

trappetje twee op elkaar 

gestapelde logeerbedden 

tussen passen. De trap is in zijn 

geheel uit te schuiven, zodat het 

bed eruit getrokken kan worden. 

Deze trap is ook van plywood en 

is gemaakt door een aannemer. 

Het idee om de vloer te 

verhogen, kwam bij de zus van 

Joeri vandaan, zij is architect.  

Doordat de woning een grote 

garagedeur met hoge raampjes 

heeft, was naar buiten kijken niet 

mogelijk. Door de vloer te 

verhogen, kan dat nu wel én is 

er extra slaapruimte én extra 

bergruimte gecreëerd. 

        Bergruimte ín de trap
Lades in de traptredes maken, is niet 
eenvoudig zelf te maken.
 

Dit zijn in vogelvlucht de stappen die je moet nemen:

•  Zaag de opening voor de lades uit het schopbord.

•  Zaag de zij en voorkanten voor de lades op maat, en frees 

hier gleuven in voor de bodemplaat.

•  Zet de lade met deuvels en houtlijm in elkaar.

•  Maak aan de achterkant van de trap een raamwerk waar 

de ladegeleiders op gemonteerd kunnen worden.

•  Monteer de andere helft van de geleiders op de lade en 

schuif de lade in de traptree.

Mocht je bij het lezen van dit idee niet meteen staan te 

springen, informeer dan eens bij een timmerbedrijf in de 

buurt of zij samen met jou dit idee kunnen uitvoeren. Er zijn 

dan altijd dingen die je zelf kunt doen om kosten te drukken. 

Wil je zelf een klein trapje met lades maken? Bijvoorbeeld 

voor een kinderbed, hoogslaper of om een niveauverschil in 

een kamer op te lossen? Neem dan een kijkje op 

gamma.com. Daar vind je een stappenplan ‘traptredenkast 

maken’!

        Rvs op de kast
In de woonkamer staat een 

stoere ladenkast uit een 

gereedschapswinkel. Omdat het 

huis een splitlevel heeft, is de 

keuken hoger gelegen. Door 

deze ladekast tegen de kant van 

de keuken aan te zetten, komt 

deze precies op werkhoogte in 

de keuken uit. De bovenkant 

van de kast is bekleed met een 

rvs blad, waardoor hij prima te 

gebruiken is als werkblad. Rvs 

bladen in alle soorten, maten en 

diktes zijn te verkrijgen bij de 

RVS Gigant (rvsgigant.nl). Voor 

rvs aanrechtbladen kun je 

terecht bij rvs-aanrechtblad.nl

        Winkeltje spelen
Op deze adressen 
vind je oude winkel-
interieurs:
The Antique Warehouse, Zeist, 

antiquewarehouse.nl
Amelia’s Hoeve, Ameide, 

amelias.nl
Burbri International, Aalsmeer, 

burbriantiek.nl
Diligentia Antiek, Appelscha, 

diligentia.nl
Arcade, Apeldoorn, 

antiekarcade.nl
Entrepot 156, Jemeppe-sur-

Sambre, België, entrepot156.be
Spoor 38, Soest, spoor38.nl

1

2
4

3

VOOR VERkOOPADRESSEN ZIEN INHOuD | MEI 2013 | 101 | 3534 | 101 | MEI 2013 | PRODuCTIE Myla Griese | PlATTEGROND Wanda de JonG | GENOEMDE klEuREN kuNNEN AFWIJkEN VAN DE klEuREN OP DEZE PAGINA

3,80 m

Begane grond

1ste verdieping

11
,9

0
 m

11
,9

0
 m

11
,9

0
 m

woon- 
kamer

b
a

d
ka

m
e

r

b
a

d
ka

m
e

r

ke
u

ke
n

werk- 
kamer

sl
a
a

p
ka

m
e

r

sl
aa

p
ka

m
e

r

slaap- 
kamer

dakterras

3,80 m

3,80 m

2de verdieping



36 | 101 | MEI 2013 MEI 2013 | 101 | 37

        Alle ruimte
Loze ruimtes? Daar houden Joeri en Stefan niet 
van. Zij gebruiken vrijwel elk hoekje in huis om 
spullen op te bergen. Dat kun jij ook.

•  Je kunt de schuine ruimte onder de trap benutten als kast. Het mooist 

is het om deze te voorzien van uitschuifbare apothekersladen met 

daarin verschillende planken/niveaus. Zo kun je alle lege plekken 

gebruiken. Hetzelfde geldt voor de ruimte onder een schuin dak. 

•  In de schuur, berging of garage kun je twee balken met profiellatjes 

aan het plafond bevestigen, die fungeren als rail. Hiertussen kun je 

Curver-bakken schuiven. 

•  Heb je een hoge, loze ruimte bovenaan de trap, dan kun je hier een 

verlaagd plafond in maken, waarboven je veel, niet al te zware spullen 

kwijt kunt.

•  Bij weinig ruimte is het een idee om je bed te verhogen, bijvoorbeeld 

met steigerhout, zodat je daaronder lades aan kunt brengen.

•  Heeft een ruimte hoge plafonds? Dan kun je elke wand voorzien van 

een wandplank, die je op elke wand op dezelfde hoogte van het 

plafond hangt. In de hoeken komen de planken bij elkaar, daar kun je 

ze in verstek zagen, en in elkaar over laten gaan, alsof ze de hoek om 

gaan. Hierop kun je bijvoorbeeld veel mooie (dezelfde) dozen kwijt. 

Creëert rust en veel nieuwe opbergruimte. Dit idee is trouwens ook 

handig in het trapgat.

•  Boven de voordeur is vaak ook nog ruimte voor een aantal planken of 

een wand(vakken)kastje.

•  Je kunt het hoofdeinde of het voeteneinde van je bed extra breed 

maken met bijvoorbeeld steiger- of sloophout en hier lades in 

verwerken, die je er aan de zijkant uittrekt. Deze systemen zijn ook te 

koop, onder andere bij Ikea.

        Ook in jou schuilt  
een elektriciën
Een snoerschakelaar aan een snoer 

bevestigen is niet moeilijk. Snoerboer, die 

van die leuke gekleurde strijkijzersnoe-

ren, maakte duidelijke filmpjes over hoe 

je dit klusje klaart. De filmpjes vind je op 

snoerboer.nl/instructies.

Helemaal duidelijk? Dan is het nu tijd om 

mooie snoeren te shoppen!

1 strijkijzersnoer Fancy Fair € 5,20/m.
2 strijkijzersnoer Neon € 4,80/m.
3 strijkijzersnoer Paddestoel € 5,20/m.
4 strijkijzersnoer Weps € 5,20/m.
5 strijkijzersnoer Sneakers € 5,20/m.
6 lichtschakelaar transparant, wit en zwart  
€ 2,25/st. (alles snoerboer.nl).

Het systeem bestaat uit een fietslift met katrol. Je kunt 

het systeem eenvoudig bevestigen aan wand of 

plafond. Met de katrol kun je fietsen tot drie meter 

hoog takelen zodat ze niet in de weg staan. De lift is 

geschikt voor fietsen met een maximum gewicht van 

25 kilogram.

        Fiets aan het plafond
Is de schuur niet zo groot of heb je 
gewoon veel fietsen? Dan is een 
fietslift een handige oplossing.

        Droogrekjes 
1 Wasrek, uitschuifbaar, rvs, 80 cm breed, 10 stangen € 74,60 (Webshop Household). 2 Droogrek, uitschuifbaar, aluminium, 18,5 cm hoog, 80 cm 
breed, drooglengte 7 m, maximale belasting 20 kg € 39 (Manufactum). 3 Wanddroger Teleclip, uitschaarbaar, 100x54 cm, drooglengte 7,4 m € 33 
(Redcoon). 4 Wanddroogrek Smart, uitschuifbaar,  wit, pvc,  60 cm breed, drooglengte 3,6 m, maximale belasting 10 kg € 21,26 (mijnhuisentuin.be). 

        Overloop van metaalrooster
Het huis van Joeri en Stefan heeft een hoog trapgat. In deze loze 

ruimte creëerden ze een extra overloop met metaalrooster. Het 

rooster lieten zij op maat maken door een aannemer. Het zorgt voor 

een stevige verbinding, zonder dat er daglicht verloren gaat. Het 

steunt met hoekprofielen op de muur en op delen betonplex aan 

de uiteindes van het rooster. Door deze aanpassing werd een 

directe verbinding naar het dakterras gecreëerd. En er ontstond 

een prachtige plek om de was te laten drogen. Hiervoor monteer-

den zij stoere, uitschuifbare droogrekjes van rvs aan de muur, die 

helemaal passen bij de sfeer van deze nieuwe ruimte.

Fiets ophang-
systeem Eldorado 
€ 25,99 (Halfords).
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        Verlichting onder de keukenkastjes
Ingebouwde ledspotjes zijn ideaal onder  
keukenkastjes, omdat ze niet heet worden. 
Als alternatief  is onderbouwledverlichting ook 
een prima idee. De verschillen op een rij:

inbouw

•  Inbouwspots worden in de kast gemonteerd. Bij de verpakking zit 

een mal waarmee je de grootte van het gat kunt aftekenen.

•  Inbouwledspots hebben een inbouwdiepte van 3 cm. Dit betekent 

dat de dikte van de kast circa 4 cm moet zijn.

•  De kabels worden in de dubbele wand naar de achterkant van de 

keukenkasten geleid en aan de voeding/driver aangesloten.

•  De voedingen en de drivers kunnen het best boven de kast of in 

een tussenruimte worden weggewerkt, maar zullen wel toeganke-

lijk moeten zijn voor onderhoud.

onderbouw

•  Onderbouwledspots kunnen onder het kastje worden geplakt met 

M3 plakplaatjes, je hoeft dus geen gat te boren.

•  De kabels worden weggewerkt en lopen via een plat kabelgootje 

naar de achterkant van het keukenkastje, richting de voeding.

•  De voedingen en de drivers kunnen het best boven de kast of in 

een tussenruimte worden weggewerkt, maar zullen wel toeganke-

lijk moeten zijn voor onderhoud.

inbouw- en onderbouwledspots worden verkocht bij lED w@re  
(led-verlichting.org).

        Roomdivider met kookplaat
De oude kast (zie idee 2), gaat op in de 
keuken. Vanaf de keukenkant gezien, 
zie je niet eens dat er een kast staat. Er 
zit zelfs een kookplaat op! Kan dat 
zomaar?
 

Het rvs aanrecht is extra diep gemaakt (90 cm) en er is 

een achterplaat van multiplex geplaatst. Dat is de 

achterwand van de ladekast. De oude kast heeft geen 

last van warmte van het kookapparaat, omdat hij er niet 

direct onder zit. Het frame tussen het ladenblok is 

gemaakt van multiplexplaten. Deze zijn gelakt met een 

blanke lak waaraan een wit pigment is toegevoegd om 

vergelen te voorkomen.

1 2

3 4

        Ophangsysteem voor keukengerei
1 keukenstang Elios, rvs, 60 cm € 43 (49 Design). 2 Wandstang, 
metaal, 32x9x7 cm € 19,95 (Deens). 3 Stang Grundtal, rvs, vanaf 
40 cm € 2,99 (Ikea). 4 Wandrail Jamie Oliver, geborsteld rvs, 
55 cm inclusief 5 haakjes € 19,95 (Fonq).

        Over de vloer

Op de vloer ligt underlayment (zie ook idee 60). Joeri en Stefan 

wilden bergruimte onder de vloer maken en deze bereikbaar 

maken door middel van luiken. Deze luiken zijn het eenvoudigst 

te maken van plaatmateriaal, dus kozen zij voor underlayment 

als vloerbedekking. Aan de onderkant zijn de platen verzwaard 

met een 18 mm dikke plaat. Deze is eraanvast geschroefd. Dit is 

gedaan om kromtrekken te voorkomen. De platen zijn door de 

aannemer zo gezaagd dat de nerven doorlopen, de vloer is 

een mooi geheel gebleven. 

De underlaymentplaten zijn meerdere keren geschuurd en 

gelakt. In de lak heeft de schilderswinkel een wit pigment 

verwerkt, om vergeling tegen te gaan. De cijfers zijn er met 

rode verf en cijfersjablonen op getamponneerd. Daaroverheen 

is weer een laklaag aangebracht, hierdoor is de vloer makkelijk 

schoon te maken met een dweil en water.

        Gezinsagenda
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nodig

•  canvasdoek  

50x50x3,8 cm  

€ 3,85 (Action)
•  klokje (uit andere klok 

gehaald) € 2,89 (Action)
•  knijpertjes 50 st.  

€ 3,95 (Pipoos)
•  sticky notes  

€ 2,60 (Hema)
•  paperclips divers,  

vanaf € 1,10 (Hema)
•  klosjes Divine Twine 

slagerstouw  

€ 3,99 (Noeks)
•  transferpapier A4  

€ 2,99

•  klok (downloaden van 
101woonideeen.nl)

•  karton

•  schaar

•  printer

•  strijkbout

•  niettang

stap 1

Ga naar 101woonideeen.nl en print 

de klok in spiegelbeeld op het 

transferpapier. Meet van te voren 

de maat van je uurwerk op. knip de 

klok uit.

stap 2

Strijk de klok volgens de gebruiks-

aanwijzing op de verpakking op 

het canvasdoek. Prik een gaatje in 

het midden van de klok, en druk 

vanaf de achterkant het pinnetje 

door het canvasdoek. Vanaf de 

voorkant druk je de wijzers en het 

afdekplaatje erop.

stap 3

Span het slagerstouw horizontaal 

over het doek en zet het aan de 

achterkant vast met een nietje.

stap 4

Met knijpertjes en sticky notes kun 

je nu je belangrijke boodschappen 

aan het touw ophangen. klaar!

Voor alles wat je niet mag vergeten:  
dit canvasdoek met ingebouwde klok! 
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       Linoleum op de trap
Vroeger zat in dit pand een 

drukkerij. De houten trap die hier 

te zien is, was toen andersom 

geïnstalleerd. Maar dat was 

onhandig, want je moest er 

omheen lopen om naar boven te 

kunnen. Joeri en Stefan besloten 

de trap om te draaien. Daardoor 

loopt de tekst Verbooden te 

Rooken achter de trap langs.  

Om de trap op te knappen, is hij 

met zilververf geschilderd en zijn 

de treden met linoleum bekleed.

linoleum wordt vaak gebruikt bij 

traprenovatie. Het is duurzaam, 

slijt niet snel, is antibacterieel, 

geluiddempend en voelt nooit 

koud aan. Bovendien is het in 

veel kleuren verkrijgbaar en dus 

aan te passen aan elk interieur. 

Traprenovatie met linoleum wordt 

uitgevoerd door onder andere 

* traprenovatie-toptrap.nl   

 (Purmerend)

* trap-vloer.nl (Akkrum)

* linoleumconcurrent.nl (Zwaag)

TiP Wil je eens kijken wat er te 

koop is, een paar staaltjes 

uitzoeken en antwoord krijgen op 

vragen die je wellicht hebt? Ga 

dan langs bij de Marmoleum 

Modelwoning, op het terrein van 

Forbo Flooring in Assendelft. 

Elke woensdag en zaterdag van 

10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. 

De toegang is gratis.

nodig:

•  setje zeilringen, 20 

stuks inclusief gereed-

schap om de zeilogen in 

het zeil te kunnen slaan 

€ 5,95 (Esvo)
•  zeildoek, antracietgrijs, 

136 cm breed, 100% 

polyester inlage met pvc 

coating  

€ 7,95/meter (Esvo)
•  stevig koord, te koop in 

alle maten en kleuren bij 

touwenshop.nl. Heb je 

liever fluor koord? Dit is 

te koop bij Deens, voor 

€ 5,50/rol (deens.nl)

stap 1

knip het zeildoek op maat 

en teken af waar de 

ringen moeten komen. 

Bijvoorbeeld 5 cm van 

boven en 10 cm uit elkaar.

stap 2

Sla met een holpijp een 

gat in het doek. Zorg voor 

een harde ondergrond, 

zoals een houten plank. 

Anders sla je  door de 

ondergrond heen.

stap 3 

Plaats het zeilringdeel  

met de kraag op de 

slagstempel.

stap 4

leg het doek over de 

kraagring.

stap 5

Plaats de vlakke ring over 

de kraagring.

stap 6

Sla met de slagpijp de  

ring dicht. Doe dit niet te 

hard, anders sla je de 

slagpijp stuk. 

stap 7

knip het touw niet af,  

maar rijg het door alle 

oogjes heen. Om de beurt 

over het hekje, en door 

het oog.

TiP Op youtube.com vind 

je een filmpje over hoe je 

een zeilring in zeildoek 

slaat. Zoek op Esvo.

        Afrastering van zeildoek
Joeri en Stefan bedachten een leuke 
manier om het trapgat af te sluiten. 
Ze gebruikten zeildoek dat ze met 
nestelringen (zeilringen) en touw aan 
het hekwerk vastmaakten. 

        Opruimen ‘by number’

Zoals bij idee 1 te lezen is, is de vloer in de keuken verhoogd door 

middel van een frame van houten balken. Hierdoor is ook heel veel 

opbergruimte ontstaan, en zelfs een extra logeerplek gecreëerd. In 

de underlaymentplaten die op de vloer liggen, zijn in totaal 8 luiken 

gemaakt, waardoor je de bergruimte kunt bereiken. Op de luiken 

zijn verzonken greepjes gemonteerd, die gebruikt worden in de 

scheepsbouw.  De rode nummers (gemaakt met cijfersjablonen) 

corresponderen met een lijst, waarop precies te lezen is wat er 

onder dat luik opgeborgen ligt. Slim, geordend en overzichtelijk!

        XL plakletters
Ook een tekst op de muur? Je 
kunt ze op de wand schilderen, 
maar plakletters zijn een stuk 
eenvoudiger aan te brengen  
(en te verwijderen).

Bij Dr. Sticker kun je Xl plakletters vinden. Je kunt kiezen 

uit verschillende groottes, lettertypes, kleuren en effecten.

 

Zo plak je ze op

Recht plakken kun je op 2 manieren doen:

•  Meet de hoogte af waar je de letters wilt hebben. Zet aan 

het begin en aan het einde van de zin een puntje. Van 

het ene naar het andere punt plak je een lijn met 

schilderstape. De letters kun je dan tegen deze tapelijn 

aanplakken, waarna je de tape voorzichtig lostrekt. Voor 

deze methode moeten de vloer en de muur recht zijn.

•  Een andere manier is gebruikmaken van de laser 

waterpas. Dit apparaat is vooral heel handig als je schuin 

omhoog wilt werken, zoals in het trapgat. 

laser waterpas Pll 5 Bosch, meetbereik circa 5 meter  
€ 41,99 (Bosch). Bij veel bouwmarkten kun je een laserwaterpas 
huren.

TiP kijk ook naar de plakhandleiding van drsticker.nl.

        Denk in hokjes!
In de ruimte die nog helemaal open was, 
moest nog wel een badkamer worden  
geplaatst. Daarvoor lieten ze een kubus 
ontwerpen en maken door een aannemer.

De kubus is gemaakt van 18 mm betonplex, dat doorgaans wordt 

gebruikt voor bekistingen. Het handige van betonplex is dat het 

waterafstotend is, dus erg makkelijk voor een natte ruimte. Een 

gedeelte van de wanden is betegeld en alle hoeken zijn 

afgewerkt met meranti latten. 

Aan de kant van de wc en de wasbak is een houtskelet gemaakt 

met aan weerskanten betonplex. Het betonplex is vervolgens 

voor extra stevigheid met een hoekprofiel aan het plafond 

bevestigd. De wand aan de deurzijde is een enkele betonplex-

plaat. De deur is met een lang rvs pianoscharnier bevestigd. De 

deur kan geopend en gesloten worden met kliksluiting en wordt 

open gehouden door middel van een magneet. 

Joeri:  ‘Deze hokjes van betonplex zijn zo handig! In mijn 

studententijd hadden we op elke verdieping een blok van 

betonplex. We hadden er een keuken in gemaakt, sliepen erop 

en douchten erin.’
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        Laat maar schuiven

De kamer van zoon Wibe wordt 

afgesloten door een kolossale schuif-

deur. Ze kozen hiervoor omdat de 

ruimte te krap was voor een normale 

deur. Hij is gemaakt van een houten 

frame met isolatiemateriaal erin, en 

stroken van berkentriplex als afwerking. 

Deze zijn er horizontaal op gelijmd. Het 

schuifsysteem is een zogenaamd 

kogelschuifdeurbeslagsysteem en is 

geschikt voor zware belasting en 

precieze geleidingen. Het systeem is 

voor alle deurmaterialen, zoals hout, 

metaal of glas te gebruiken en is dankzij 

zwenkbare draagplaten ook geschikt 

voor schuine wanden of plafonds. Het 

schuifdeursysteem heet Perkeo en is 

van het merk Geze. Verkrijgbaar vanaf  

€ 230 (o.a. bij gerritse.nl).

        Steigerbuizentafel
Je ziet het steeds vaker: meubels van steigerbuizen. 
Met de verschillende steigeronderdelen kun je allerlei 
vormen en verbindingen maken. 

nodig voor deze tafel:

•  buiskoppelingen met een diameter 

van 26,9 mm. Hierbij gebruik je de 

stalen buis 26,9 mm of aluminium 

buis 27 mm. In dit voorbeeld maken 

we gebruik van de aluminium buis. 

Je kiest de diameter; de lengte 

wordt op maat gezaagd

•  4x aluminium buizen voor poten, van 

ongeveer 75 cm hoog € 2,57/st.   

•  4x aluminium buizen voor horizon-

tale verbinding in diepte van het 

bureau, bijvoorbeeld 75 cm  

€ 2,57/st.

•  2x buizen voor onder het tafelblad 

van 100 cm (bij een blad van 150 cm) 

€ 3,42/st.

•  1x buis voor horizontaal tussen de 

twee achterste poten van 100 cm  

€ 3,42/st.

•  4x ronde voetplaat € 3,98/st.

•  4x drieweg kniestuk € 7,19/st.

•  2x hoekstuk € 5,70/st.

•  2x T-stuk € 7,22/st.

•  kapbeugels, minimaal 4 stuks 

€ 1,16/st. (alle steigerbuis-online.nl)
•  tafelblad, bijvoorbeeld Vika Amon  

€ 29 (Ikea)
•  inbusbouten en inbussleutel

•  schroeven en schroevendraaier

•  Ga naar de site bootschappen.nl en zoek een mooi 

patrijspoortje uit. 

•  Maak het raampje van de patrijspoort ondoorzichtig 

door het te beplakken met raamfolie. Op deze 

manier kijk je niet recht in het lampje. 

•  Monteer een spotje in de wand en plaats hier het 

patrijspoortje overheen. 

•  Of plaats een draadloos ledspotje op de muur. Die 

bedien je met een afstandsbediening, draadloze 

wandschakelaar, bewegingsmelder of magneetsen-

sor. Hij werkt op batterijen, dus geen gedoe met 

snoeren. Het is geen fel licht, dus is meer bedoeld als 

oriëntatie- of sfeerverlichting, niet als hoofdverlich-

ting. De ledspotjes zijn te koop bij klikaanklikuit.nl.

Op andriesdejong.nl bestel je een kant-en-klaar 

patrijspoort-wandlampje.

        Schip ahoi
In de badkamer zit een patrijspoortje, 
gemaakt voor frisse lucht en daglicht.   
Het patrijspoortje is door een aanne-
mer gemaakt met behulp van een 
grote kunststof pvc-buis. Wil of kun 
je niet door de muur breken, maak er 
dan een wandlampje van. 

stap 1  

Begin met de vier 

poten van het bureau. 

Monteer de bovenste 

vier driewegkniestuk-

ken op de buizen. 

stap 2  

Plaats op de achterste 

twee poten de 

hoekstukken, op de 

helft van de buis (circa 

37 cm).

stap 3  

Plaats op de voorste 

twee poten de 

T-stukken.

stap 4  

Monteer vervolgens 

de korte dwarslig-

gende buizen in de 

hoekstukken tussen 

de poten. Je hebt nu  

2 zijvlakken.

stap 5  

koppel de zijvlakken 

aan elkaar met de  

3 lange buizen. Twee 

aan de achterzijde, 

één aan de voorzijde.

stap 6  

Draai alle inbusbouten 

nog eens goed aan.

stap 7  

Schroef de pootjes 

eronder.

stap 8  

Plaats eventueel de 

afdekdoppen.

stap 9  

Bevestig het tafelblad 

met kapbeugels en 

schroeven aan het 

frame. 

TiP kijk op steigerbuis-
online.nl voor 13 

verschillende 

diy-meubelen.

        Het ene geel is het andere niet

Een likje zachtgele verf op de muur brengt 

meteen warmte in een ruimte. Maar geel kan ook 

veel intenser zijn dan verwacht. Soms is het effect 

pas te zien wanneer de muren helemaal zijn 

opgedroogd. 

Geeltinten die meer neigen naar groen dan naar 

oranje, creëren een frisse energieke indruk. 

Terwijl warmere, zachte tinten een kalmerend 

effect hebben. 

Vrees je voor een permanent paas-interieur? Dan 

is gedempt, zanderig geel een goede keuze. Wil 

je juist dat de muur aandacht trekt? Maak dan 

gebruik van een felle variant, zoals citroengeel. 

Of een bepaalde tint geel wel of niet geschikt is 

voor een interieur, hangt natuurlijk niet alleen af 

van de verzadiging, maar ook van de afmeting 

van de muur. Een kleine wand kun je eerder in 

een felle tint schilderen dan de hele woonkamer.

Geel-weetjes:

•  Helder geel zou het zenuwstelsel stimuleren, 

zodat we aandachtiger worden en onze 

creativiteit en spontaniteit worden aangewak-

kerd. 

•  Zachtgeel wordt door veel mensen geasso-

cieerd met warmte, jeugd en vriendelijkheid.

(bron: Sikkens)

        De natuur in een lijstje
3 lijstjes en een paar  
prachtige blaadjes uit het 
bos, dat is alles wat je 
nodig hebt om iets moois 
aan de wand te kunnen 
hangen.

nodig 

•  3x lijstje, hout, klein € 0,99,  

groot € 1,09 (Action)
•  Diverse vormen en  

formaten bladeren

stap 1

Verzamel blaadjes uit het bos en laat 

deze tussen zware boeken drogen.

stap 2

Open de lijstjes en leg 1 of meerdere 

blaadjes op het glas. Vaak zit er in het 

lijstje een voorbeeldfoto die aan de 

achterkant wit is. Deze kun je als 

achtergrond voor het blad gebruiken. 

Zit dit er niet in? knip dan een wit 

A4-tje op maat.

stap 3

Positioneer de lijstjes op de muur. 
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