
Zagen

Mekano Online Tutorials
Handige basiskennis om gereedschappen  
veilig te gebruiken.
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Inleiding zagen

dikte zaagblad

spaanruimte

zaaggleufbreedte

spaanhoek

wighoek

vrijloophoek

tandsteek

tandrug

ta
nd

ho
og

te

Binnen de Mekano hebben wij een aantal verschillende zagen. 

Elke zaag heeft specifieke eigenschappen voor het specifieke gebruik.

Het gaat om zowel handzagen als machinale zagen.

Techniek

Zagen, het lijkt zo eenvoudig, maar achter elk zaagblad schuilt een berg techniek en 

vakkennis.

Als je zaagt, is het de bedoeling dat elke tand van het zaagblad een schilfertje (spaan)

materiaal uit de zaagsnede schaaft, en dit schilfertje vlot afvoert. Om dit te bereiken, 

moeten de tanden vlijmscherp zijn, de juiste hoek hebben en ruimte om het materiaal 

af te voeren.

Bij elke zaag, of dit nu een handzaag is of een machine, is de vertanding aangepast aan 

het gebruiksdoel van de zaag. Ook het metaal waar de zaag van gemaakt wordt is van 

groot belang.

• tandvorm

• zetting, bepaald de zaaggleufbreedte

• hardheid van blad en tanden

• aantal tanden per inch (tpi)

• spaanhoek 

• zaagsnelheid
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Soorten zagen

Bij de meeste zagen maken de tanden deel uit van de strook metaal waar het blad 

van gemaakt is. Er zijn ook zagen waarbij de tanden van zeer hard staal op een blad 

gelast zijn. Dit is bij veel cirkelzagen het geval. Dit heeft als voordeel dat het grote 

blad uit een eenvoudige staalsoort gemaakt kan worden, en dat de tanden van een 

hoogwaardig duur materiaal gemaakt kunnen worden. Ook kan men zo verschillende 

tandvormen op één blad verwerken.

In de Mekano hebben wij de volgende zagen:

Geharde tanden in zaagblad

Opgelaste hardmetalen tanden op cirkelzaagblad
Handzagen

Handzaag (St-Jozefzaag)

Plaatmateriaalzaag

Kapzaag of rugzaag

Schrobzaag

Japanse trekzaag

Juniorzaagbeugel

Metaalzaagbeugel

Figuurzaagbeugel

Cellenbetonzaag

Electrische zagen

Decoupeerzaag

Wipzaagmachine

Inval handcirkelzaag

Paneelzaag

Lintzaag

Afkortzaagmachine
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Basistechniek zagen

Hoe je ook zaagt: zaag altijd aan de goede kant van de lijn!!

Dan moet je wel een lijn hebben natuurlijk.

Voor precies zaagwerk moet je altijd aftekenen en aangeven welk stuk je nodig 

hebt, en welk stuk overschot is. Voor een handzaag teken je een rechte lijn met een 

scherp potlood of een kraspen. Controleer of je materiaal recht en haaks is. Zet een 

maatstreepje en verleng dit langs een winkelhaak of tekenhaak. Voor een lijn onder 

een hoek kun je een verstelbare winkelhaak of zwaaihaak gebruiken.

Voor een cirkelzaag volstaat een maatstreepje, omdat je langs een geleider zaagt, 

waardoor de zaagsnede vanzelf op de juiste plaats komt.

Zaag altijd aan de ‘overschotzijde’ van de lijn. Houd er rekening mee dat een 

handzaag een zaagsnede heeft van 1,5 tot 2 mm en een cirkelzaag meestal zo’n 3mm 

materiaal wegneemt! Als het heel precies komt, meet dan op voorhand de breedte 

van de zaagsnede. Bij de afkortzaag en de paneelzaag werken we meestal met een 

verstelbare aanslag. Daarbij kun je opgeven hoeveel stukken je nodig hebt, en hoe 

breed die moeten worden.

Bij figuurzagen, decoupeerzagen, lintzaag zorg je er ook voor dat iets te groot 

uitzaagt, en na afloop tot aan de lijn bijwerkt met een rasp, vijl of schuurpapier.

Leg je haak of liniaal precies zo dat het streepje nog zichtbaar is
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Handzagen

Handzaag of St-Jozefzaag 

De Sint-Jozefzaag (of Jefzaag) is dé klassieker. Deze handzaag is vernoemd naar 

Sint-Jozef, de patroonheilige van schrijnwerkers en timmerlui.

Deze zaag is opgebouwd uit een lang zaagblad dat gemonteerd is in het verlengde 

van het handvat. Je kan er verschillende soorten hout mee zagen. Het zaagblad is 

doorgaans 1 mm dik, terwijl de lengtes variëren tot 500 mm. De tanden zijn gezet, dat 

wil zeggen dat ze om-en-om een beetje naar links en rechts zijn gebogen. Hierdoor 

ontstaat ruimte in de zaagsnede voor afvoer van zaagsel. Bij zagen met niet-geharde 

tanden, werden de tanden met een speciale zettang één voor één in de juist hoek 

gezet. Tegenwoordig hebben de meeste zagen geharde tanden, waardoor dit niet 

meer mogelijk/nodig is.

Deze zaag gebruik je om latten, balken, platen en planken mee te zagen.

Zagen

Houd het handvat ontspannen vast met de wijsvinger gestrekt langs de handgreep in 

de richting van de zaag. Als je begint te zagen, zet de nagel van je duim langs de lijn, 

en gebruikt die als geleider. Pas op dat je niet met de tanden van de zaag over je duim 

krast! Een handzaag doe het werk als je duwt, bij het terughalen zaagt de zaag niet, 

maar lost alleen het losse zaagsel uit de zaagsnede. Zaag altijd rustig en beheerst en 

gebruik het hele blad, het is niet voor niets zo lang.

 Video zagen
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Handzagen

Boardzaag

De plaatmateriaal zaag of boardzaag gebruik je, zoals de naam al zegt:  

voor het zagen in plaatmateriaal.

Door de fijnere vertanding en het stugge blad zaagt deze zaag heel precies.

Aan de ronde kant zitten ook speciale zaagtanden, waarmee je midden in een plaat 

kunt beginnen zagen. Deze zaag gebruik je voornamelijk in MDF, hardboard en 

spaanplaat. Door de fijne vertanding ook te gebruiken om latten af te korten.

Kapzaag of rugzaag

Deze zaag dankt zijn naam aan de kap of rug aan de bovenzijde van de zaag. Dit 

versterkende metaalprofiel, zorgt er voor dat het dunne zaagblad mooi recht blijft 

tijdens het zagen. Deze zaag is speciaal bedoeld voor het afkorten van latten en 

lijstwerk. Door de hoek van het handvat kun je precies en erg horizontaal zagen. 

Vanwege de kap kun je de zaag niet door plaatmateriaal steken, maar daar is hij ook 

niet voor bedoeld. Deze zagen kunnen gebruikt worden met een verstekbak, zodat je 

precies in hoeken van 90° en 45° kunt zagen.

Het kleine zaagje in de onderste afbeelding is een troffelzaagje, nauw verwant aan de 

kapzaag, maar met een fijner en minder hoog blad.

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

04
/0

9/
20



Handzagen

De schrobzaag

De schrobzaag, lijkt wat op een zaagvis, met zijn lange puntige blad. Een schrobzaag is 

voorzien van een dun, spits toelopend zaagblad. Je gebruikt deze zaag om rondingen, 

een gat of uitsparingen in houten plaatmateriaal te zagen.

Het zaagblad is wel dun, en gaat dus makkelijk plooien bij een duwende 

zaagbeweging. Je hebt een geoefende hand nodig om hier nauwkeurig mee te 

werken. Boor een gat in de plaat, en begin heel rustig, geconcentreerd te zagen.

De Japanse trekzaag

Dit is een heel speciaal zaagje, waar je echt mee moet leren werken. Bij vrijwel alle 

handzagen wijzen de zaagtanden naar voren, en zagen dus op stoot, dat wil zeggen 

als je zaag van je afdrukt. Bij de trekzaag is dit juist omgekeerd; deze zaag gebruik 

je trekkend. De tandjes zijn 3-zijdig vlijmscherp geslepen en laten een mooie fijne 

zaagsnede achter. Het zaagblad is heel dun en flexibel, met hele fijne geharde tandjes. 

Dit zaagje zet je langs je duimnagel op de zaaglijn, en haal je met lichte druk naar je 

toe. Daarna laat je de zaag losjes door de zaagsnede voorwaarts glijden, en trek hem 

weer met lichte druk naar je toe. Je kunt met dit zaagje heel precies zagen, het is een 

ideaal modelbouwzaagje. Doordat het blad zo dun en flexibel is, moet steeds heel 

geconcentreerd werken, één verkeerde zaagbeweging en je zaag ligt letterlijk in de 

kreukels. Zo’n zaagje kost toch bijna €40.

Naast dit model, bestaan er ook andere modellen zonder rug of kap.

De vlijmscherpe, 3-zijdig geslepen 
tandjes van de Japanse zaag.
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Handzagen

De cellenbetonzaag

De cellenbetonzaag is heel specifiek voor één toepassing: het zagen van 

cellenbeton, ook wel gasbeton blokken. Dit zijn lichte, geschuimde, cementachtige 

bouwblokken. De grove tanden, en het dikke zaagblad gaan als een mes door boter… 

cellenbetonblokken. Dit is de enige zaag waarmee je in steenachtige materialen mag 

zagen, alle andere zagen slijten onherroepelijk hun tanden. 

Metaalzaagbeugel en junior zaagbeugel

Deze zagen bestaan uit een metalen beugel, waar een smal zaagblad in gespannen 

wordt. Het zaagblad is bedoeld om metaal mee te zagen. Een fijne naar voren gerichte 

vertanding op een licht gegolfd blad. Het blad is vaak een bimetaal, de geharde 

tanden zijn op een flexibel blad gelast, waardoor het hard is maar toch buigzaam. 

Om mooi recht te zagen is het belangrijk het blad mooi recht en strak op te spannen. 

Dit is bij de meeste junior zaagjes een uitdaging, omdat deze beugeltjes vaak 

goedkoop zijn uitgevoerd.

In de metaalzaagbeugel is het meestal mogelijk het blad 45/90 graden te kantelen, 

zodat je ook op lastig bereikbare plaatsen kunt zagen. 

Met een metaalzaag kun je ook kunststoffen zagen.
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Handzagen

Figuurzaagbeugel

In de figuurzaagbeugel wordt een zaagje gespannen met de tanden naar het handvat 

wijzend. Dit zaagblad kan beschikken over fijne of grove vertanding, maar ook speciaal 

geschikt voor het zagen van metaal of kunststoffen. Ook hier is het zaagblad vaak 

verstelbaar in verschillende hoeken.

Om precies te kunnen zagen leg je het werkstuk op de rand van de werktafel; om 

niet in de tafel te zagen kun je een figuurzaagplankje gebruiken. Dit klem je aan de 

tafelrand, en gebruik je om je werkstuk vlak langs de zaaglijn te ondersteunen. 

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

04
/0

9/
20



Electrische zagen

Decoupeerzaag

Een decoupeerzaag heeft een kort zaagblad (5 à 10 cm lang, circa 1 cm breed) dat 

met een motor op en neer bewogen wordt. Hij is geschikt om figuren te zagen uit 

plaatmateriaal tot enkele centimeters dik. Je kunt er niet mee vlak langs een obstakel, 

zoals een muur, zagen. Dan kunnen de ouderwetse schrobzaag of de reciprozaag 

uitkomst bieden. De machine inclusief het zaagje wordt eveneens decoupeerzaag of 

ook wel wipzaag genoemd.

Er zijn verschillende soorten zaagjes te koop, voor verschillende toepassingen en 

materialen. Meestal zijn de tanden van het zaagje zo geplaatst dat ze het materiaal 

alleen verspanen als ze zich naar de machine toe bewegen. Daardoor ontstaan de 

splinters aan de rand bovenaan de zaagsnede, wat soms erg hinderlijk is in verband 

met verdere afwerking. Door de machine aan de onderkant van het materiaal te laten 

zagen worden de splinters aan de “bovenkant” voorkomen. Je kan ook zaagjes kopen 

waarvan de tanden van de machine af zijn gericht zodat er aan de bovenkant geen 

splinters ontstaan*. Bij deze zaagjes moet de machine wel stevig op het te zagen 

materiaal geduwd worden, anders gaat hij “springen”.

Er zijn zaagjes voor diverse materialen: hout, steenachtige materialen (bijvoorbeeld 

wandtegels), metaal, kunststof, enz.  

Er is ook keuze mogelijk uit grove en fijne tanden aan de zaag. Zaagjes met een heel 

smal blad, zoals het meest rechtse op de foto, zijn om fijne figuren uit te zagen.

*
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Electrische zagen

Wipzaag- of figuurzaagmachine

Een figuurzaagmachine is een zaagmachine met heel dunne zaagjes, die door een licht 

elektromotortje of een elektromagnetische trilplaat wordt aangedreven.

De zaagjes worden net als bij een handfiguurzaag, met de tandje omlaag wijzend, 

in een beugel gespannen. Dit gebeurt verticaal en door het verstellen van de 

zaagtafel kan ook onder een hoek gezaagd worden. De onderzijde van de zaag wordt 

aangedreven en aan de bovenzijde houdt een verend mechanisme het zaagblad onder 

spanning. Met een figuurzaagmachine kan zuiverder worden gewerkt dan met een 

handfiguurzaag, doordat de hoek van het zaagblad met de zaagtafel vast ingesteld 

wordt, het werkstuk langs een geleider gevoerd kan worden en doordat het werkstuk 

met beide handen langs de zaag kan worden geleid. Met de kleine draaiknop voor op 

de zaagarm, bij de schakelaar, kun je de snelheid heel precies regelen.

Bovendien kunnen houten of kunststoffen werkstukken met een dikte tot wel 45 

millimeter worden gezaagd. Afhankelijk van de kwaliteit van het zaagblad kunnen 

hout, kunststof of metaal worden gezaagd. Figuurzaagmachines worden met name 

door kunstenaars en modelbouwers gebruikt.

Bij gebruik van de figuurzaagmachine moet je de stofafzuiging inschakelen, en 

natuurlijk je veiligheidsbril op je neus zetten. Schakel de machine altijd uit, voor je iets 

gaat verstellen. Door de bewegende onderdelen kun je je vingers inklemmen. Video figuurzaagmachine

•
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Electrische zagen

Scherp geslepen zaagtanden,  
zoals bij de Japanse trekzaag

•

Fein Multimaster

Een vreemde eend in de bijt is de Fein Multimaster.

Dit is een oscillerende zaag/schuurmachine. Dat wil zeggen dat het blad heel snel een 

hele kleine draaiende beweging maakt. Deze machines zijn oorspronkelijk ontwikkeld 

als gipszaag voor in de gipskamer van een hospitaal. Door de klein beweging kun je 

wel in vast materiaal zagen, maar zodra je bijvoorbeeld de huid raakt beweegt de huid 

gewoon met het zaagblad mee, waardoor geen verwonding ontstaat. Voor de Multi-

master zijn een aantal inzetten verkrijgbaar. Dit zijn verschillende types zaagbladen, 

van een klein recht tot een driekwart cirkelsegment. Verder zijn er verschillende 

houders voor schuurpapier en harde diamant schuurvoetjes, voor het schuren/raspen 

van (hard)hout en steenachtige materialen.

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

04
/0

9/
20



Electrische zagen

Lintzaagmachine

De lintzaagmachine is een veelzijdige machine; je kunt er figuren mee uit 

plaatmateriaal zagen, maar ook latten of kunststof buizen mee afkorten.

Het zaagblad, een doorlopende stalen band met zaagtanden, wordt over twee wielen 

geleid en beweegt zich op de zaagplaats naar beneden door het materiaal. Ter hoogte 

van de zaagplaats wordt de zaagband tussen een aantal precisie geleiders geleid om 

het blad stabiel te houden. Door de medewerkers is het zaagblad te vervangen door 

een breder of smaller blad. Om figuren te zagen moet er een smal blad gemonteerd 

worden, met fijnere tanden.

Er zijn verschillende geleiders 

beschikbaar om netjes recht of een 

cirkel uit te zagen.

 

 

 

De lintzaag mag uitsluitend door de medewerkers gebruikt worden. Er is veel, maar 

ook heel veel niet veilig te zagen met de lintzaag. Pleeg vooraf overleg met de 

medewerker. ••
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Electrische zagen

Inval handcirkelzaag

Voor het zagen van plaatmateriaal gebruiken wij de Festool cirkelzaag. Dit is een inval 

cirkelzaag, dat betekent dat je de zaag ook midden in een plaat kunt laten zakken.  

Bij een gewone handcirkelzaag lukt dit niet in verband met veiligheidskap.

Deze zaagmachine wordt vrijwel altijd met de geleiderail gebruikt. Deze rail heeft een 

anti-slip onderkant en precisiegeleiding voor de machine. Hierdoor kun je zonder veel 

moeit precies recht zagen door de rail langs twee aftekenstreepjes te leggen. Het is 

wat lastig om een aantal precies even brede stroken te zagen, omdat je rail steeds 

handmatig moet plaatsen. Rails zijn er in verschillende lengtes. Met deze machine 

moet er altijd een plaat, bijvoorbeeld een stuk mdf, onder de te zagen plaat liggen, 

anders zaag je in de tafel of de vloer.

De zaag heeft diverse veiligheidsvoorzieningen, zoals slow-start, quick-stop, 

vergrendeling, stofafzuiging. De cirkelzaag mag, net als alle sneldraaiend 

gereedschap, uitsluitend door de Mekano medewerker gebruikt worden.

Zet twee streepjes op het plaatmateriaal waarlangs gezaagd moet worden, geef ook 

even aan welke kant afval is.

••
Gewone handcirkelzaag met  
veiligheidskap.

Inval handcirkelzaag met  
geleiderail.
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Electrische zagen

Afkortzaagmachine

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een zaagmachine speciaal voor het afkorten 

van hout. Het grote zaagblad is heel precies recht of onder een hoek in te stellen.

De zaag kan horizontaal versteld worden van -50° tot +45° en klikt per 15° in. Ook 

op tussenliggende hoeken is de zaag vast te zetten met de zwarte hendel aan de 

voorkant. Daarnaast kan de zaag 45° naar links en rechts kantelen. Ideaal voor enkele 

of dubbele verstekken.

Door de lange geleiders op de zaagtafel en de verschuifbare aanslag, kun je heel 

makkelijk latten in gelijke stukken zagen. Je hoeft niet af te tekenen, geef gewoon 

door hoeveel stukken van hoeveel centimeter je nodig hebt.

Verstek verbinding Dubbele verstek verbinding

••
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➍
1. stroomschakelaar

2. veiligheidsblokkering

3. beschermkap

4. horizontale 

hoekverstelling

5. verticale 

hoekverstelling

➊➋

➌



Electrische zagen

••

Verticale paneelzaagmachine

De nieuwste aanwinst in de Mekano is deze verticale paneelzaag. Deze zaag 

wordt gebruikt om plaatmateriaal te verzagen. Door de verschillende geleiders en 

aanslagen, is het mogelijk om meerdere stukken exact gelijk te zagen. Er is zelfs een 

digitale aanslag beschikbaar, waardoor je eenvoudig heel precies kunt afmeten.

Geschikt voor MDF, spaanplaat, multiplex, triplex, kunststof.

De zaag, die op verticale geleiders gemonteerd is kan verticaal  

bewogen worden om platen verticaal af te korten. Door de zaag te draaien,  

kan de zaag ook horizontaal stroken zagen. Op de horizontale middensteun  

kun je kleinere stukken plaatmateriaal zagen.

De machine heeft een eigen, automatische stofafzuiging met fijnstoffilters.

Ook deze machine is enkel door de medewerker te bedienen. Geef een schetsje met 

de juiste maten, je hoeft niet af te tekenen op je plaat. De medewerker beslist of het 

veilig is bepaalde stukken te zaken.
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Electrische zagen

Proxxon modelbouw cirkelzaagmachine

Deze Proxxon kleine cirkelzaagmachine is een veelzijdige hulp in de Mekano.

Door de precieze afwerking van de machine is het mogelijk in fijne materialen heel 

netjes te zagen. De breedtegeleider is met een nonius heel precies te positioneren, 

waardoor deze uitermate geschikt is voor model- en maquettebouw.

Deze zaag is natuurlijk alleen geschikt voor het zagen van dunne materialen tot  

zo’n 6 millimeter.

Op de aansluiting achterop de machine kan de stofafzuiging van Festool aangesloten 

worden. ➎

➍

••
1. hoofdschakelaar

2. diepteverstelling

3. zaaghoekverstelling

4. breedtegeleider met 

nonius

5. afneembare 

zaaggeleiders

➊ ➋
➌
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Vooral bij het werken met elektrisch aangedreven 

zagen komen veel splinters, zaagsel en stof vrij.  

Ook maken elektrische zagen altijd veel lawaai. 

Het is daarom noodzakelijk oog- en 

gehoorbescherming te dragen.  

Draag een stofmasker als er veel stof vrijkomt  

(zelf meebrengen)

Zaagsel op de vloer zorgt voor een gladde vloer.  

Ruim tussendoor even het zaagsel op.

Veiligheid

Handzagen

Voor zagen geldt vanzelfsprekend dat zaagtanden scherp zijn. Vooral de tanden van 

de handzaag, schrobzaag en de Japanse trekzagen zijn echt scherp. 

Normaal gesproken zul je daar geen gevaar mee lopen. Maar let op dat de zaag 

uit het materiaal kan springen en op je duim kan landen... als je dan net lekker veel 

kracht zet zul je een lelijke gerafelde wond hebben. Zorg dat de hand waarmee je 

werkstuk vasthoudt dus niet pal naast de zaaglijn ligt. Alleen bij het aanzetten van een 

zaagsnede geleid je de zaag met nagel van je duim, als je eenmaal aan het zagen bent, 

zorg je dat je hand op veilige afstand is. Als je bijna door je werkstuk heen bent met de 

zaag, zorg dan dat je het afgezaagde deel opvangt voordat het afbreekt. Bij zagen in 

hout ontstaan vaak splinters, let hierop. Werk altijd geconcentreerd.

Elektrische zagen

Voor elektrische zagen geldt hetzelfde als voor handzagen. Daarbij komt dat het snel 

bewegende blad extra gevaar oplevert voor de vingers. Blijf dus opletten voor de 

vingers. Dit is ook de reden dat de Dienst Veiligheid en Preventie niet toestaat dat 

studenten een aantal machines gebruikt.
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Do’s & Don’ts

Veel gemaakt fouten

• veiligheidsbril in het haar

• zaag forceren

• Japanse trekzaag knikt

• zaag springt uit materiaal in de vinger

• werkstuk klappert tijdens het zagen

• metaalzaag zaagt niet recht

• zaagsel in je ogen

• splinters in je handen

• slordig, niet passend resultaat 

• scherpe bramen bij metaal

• vingers verbrand bij zagen metaal

• verkeerde maat 

• verkeerde zaag voor het materiaal

• uitglijden op de vloer

• in de tafel zagen

Hoe wel

• veiligheidsbril op je neus

• laat de zaag het werk doen, gecontroleerd kracht zetten

• TREKZAAG, dus alleen bij trekkende beweging druk uitoefenen

• voorzichtig beginnen, geleidelijk meer vaart maken, vingers uit d buurt

• zet je werkstuk goed vast

• controleer of het zaagblad strak staat

• ... toch weer die veiligheidsbril

• werk voorzichtig en draag werkhandschoenen bij hout dat splintert

• werk geconcentreerd, als je met gereedschap werkt, ben uitsluitend 

dáármee bezig

• werk randen af met een fijne vijl

• metaal wordt warm tot heet bij zagen, let daarop

• aftekenen heeft alleen zin als je het op de juiste plek doet. 

2 keer (of 3 keer) meten, 1 keer zagen!

• gebruik altijd de juiste zaag, bij twijfel vraag je de medewerker

• ruim op tijd het zaagsel van de vloer

• zorg dat je je werkstuk zo op de tafel plaatst dat dit niet gebeurt
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Opdracht

Om je vaardigheden en kennis met betrekking tot zagen te toetsen, hebben we een opdracht voor jullie: Maak een bruikbaar kistje, bijvoorbeeld voor je 

tekengerief. Op de foto’s zie een stap-voor-stap uitleg. Op de website vind je ook nog een quiz met theoretische vragen.

Deze futselplank, gebruik je 
om je werkstuk op vast te 
zetten.

Zaag net naast de lijn, het teveel aan materiaal schaaf je zo meteen 
weg

Schaaf de plank tot precies op de lijn 

Nu kun je op de futselplank de zijkanten precies 45 graden schaven, let wel op je vingers.

Een futselplank is een hulpgereedschap dat je kunt gebruiken 
wanneer je de kopse kant van een plankje of een balkje haaks, 
of in een hoek van 45 graden moet schaven. Je kunt het te 
schaven hout tegen de balkjes op de futselplank drukken 
en dan de schaaf langs de geleider halen zodat het allemaal 
netjes geschaafd wordt. Een soort machinaal schaven maar 
dan zonder het machinale gedeelte, zeg maar. Een futselplank 
kun je helemaal naar eigen inzicht maken, zorg wel dat iets 
wat haaks bedoeld is ook écht haaks is. Alle delen lijmen en 
schroeven.
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Opdracht

Teken nu met een scherp potlood de hogte van je kistje af. Met de kapzaag kun je in de verstekbak de 
zijkanten, buitwen de lijn afzagen.

Op de futselplank schaaf je tot precies op de lijn, daarna even schuren. Voor 
de bodem doe je hetzelfde

Nu kun je je kistje in elkaar lijmen. Doe er een paar elastieken om tijdens he drogen. Nog even schuren en je 
eigen kistje is klaar. 

Je kunt het nog leuker maken met een lasergesneden deksel of een indeling, zodat je spullen netjes op hun 
plaats blijven.
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Opdracht

Als je een doosje, of zo je wilt, een kistje maakt voor je tools, kijk je eerst wat je er 

allemaal in wilt stoppen. Je bepaalt dan de afmetingen. Houd rekening met  

de materiaaldikte van de zijkanten en de bodem.

Je kunt het op verschillende manieren uitvoeren:

• Gewoon een kistje waar je alles los ingooit

• Een kistje met een vakverdeling

• Een inzet van schuim, waar al je tools geordend in liggen

• Of een combinatie van deze mogelijkheden

• Als je wilt kun je scharnieren ontwerpen en 3D-printen

• en houder of clip voor je schaar

• Het deksel kun je in de laser personaliseren

• ....Er zijn te veel mogelijkheden om op te noemen
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