
Mekano Online Tutorials
Handige basiskennis om gereedschappen  
veilig te gebruiken.

Meten is weten
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Inleiding meten en aftekenen

Wat je ook maakt, het is vrijwel altijd nodig dat je de afmetingen weet.

Nu kun je natuurlijk de maten inschatten, maar voor nauwkeurig werk moet je toch echt 

even meten.

Nu hangt het natuurlijk van de grootte van je object af of je op een tiende millimeter wilt 

meten of dat een centimeter ook nauwkeurig genoeg is.

Aangezien we in de Mekano bijna altijd dingen maken die op een tafel passen, denk ik 

dat we met nauwkeurigheid van een halve millimeter wel goed zitten. Voor preciezere 

metingen hebben we een schuifmaat waarmee je tot op 0,05mm nauwkeurig kunt meten.

We meten vooral lengtes, maar ook hoeken moeten natuurlijk precies goed zijn, of dit nu 

haaks is 90 graden of een verstek van 45 graden.

Als je iets hebt afgemeten, moet je die maat natuurlijk ook aangeven op je werkstuk.  

Hoe preciezer je dat doet, hoe beter alles straks past.

Voor al deze meetmethodes zijn hulpmiddelen beschikbaar. We gaan ze hier eens 

nader bekijken. Buiten het hier getoonde meetgerei, heeft elk vakgebied zijn eigen 

meetinstrumenten, voor het meten van lengte, afstand, inhoud enzovoorts. Het 

voert te ver deze hier allemaal te bekijken. We beperken ons hier tot wat je voor je 

werkzaamheden in de Mekano nodig zou kunnen hebben. Niet alle hier getoonde spullen 

zijn in de Mekano aanwezig.
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Meetgerei

Voor het afmeten van een lengte kun je gebruik maken van diverse meetlinten en -latten.

•  Duimstok, is een echt timmergereedschap. Een duimstok is een meter lang en 

met (messing) scharnieren opvouwbaar in 4 delen. Gemaakt van hardhout (liefst 

gecertificeerd hardhout) waaraan strenge normen worden gesteld. Het hout moet 

onder andere aan de volgende eisen beantwoorden: recht, maatvast, niet splinteren, 

sterk en licht van kleur. Vaak palmhout of ramin. Duimstokken zijn ook verkrijgbaar in 

kunststoffen van verschillende kwaliteit.

• Vouwmeter, is vaak goedkoper dan een duimstok. Vouwmeters zijn ook van hout, 

kunststof of metaal gemaakt en verkrijgbaar in 1of 2 meter lengte. Je vouwt de platte 

delen zig-zag op tot een stapeltje. Past in een speciale zak van een werkbroek. Een 

vouwmeter is vrij breekbaar bij de draaipunten.

• Meetstok wordt gebruikt voor het afmeten van stoffen. Een meetstok heeft een 

maatverdeling in centimeters tot 100 cm. Eén uiteinde wordt gebruikt als handvat, en 

heeft geen maatverdeling. Het meetbereik begint bij een klein messing blokje op de 

stok.

• Rolmaat, en metalen band zit opgerold in een metalen of kunststof behuizing. De 

rolmaat is verkrijgbaar in lengtes tot 10 meter. Meestal is 2 of 3 meter lang genoeg. 

De behuizing is compact, past in je broekzak, en heeft vaak een vergrendeling tegen 

onbedoeld oprollen. Aan het einde zit een verschuifbaar haakje, voor het meten tussen 

wanden of om aan een rand te haken. Een rolmaat rolt met behulp van een veer zelf op. 

Laat een rolmaat rustig terugrollen, ander zwiept het uiteinde alle kanten op...
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Meetgerei

• Meetlint. Als je nog grotere lengtes wilt meten gebruik je een meetlint. Een meetlint 

is een soepel lint dat met een slingertje opgerold wordt in een cassette. Meetlinten 

zijn meestal 10 tot 60 meter. Een speciale vorm van een meetlint is het kleermakers 

meetlint of centimeter. Dit meetlint is meestal 150 centimeter lang.

• Laser afstandmeter. Voor het snel opmeten van groter lengtes wordt tegenwoordig 

ook vaak gebruik gemaakt van digitale meetapparatuur met een laser. Hiermee kun 

je makkelijk afstanden meten die je met een meetlint niet eenvoudig kunt bereiken, 

denk aan hoge plafonds. Afhankelijk van de uitvoering zijn deze meetinstrumenten heel 

nauwkeurig. Tegenwoordig koop je voor €20 al een heel bruikbare laser afstandmeter, 

professionele meters kosten al gauw enkele honderden euro’s.

• Schuifmaat. Wil je heel precies meten tot zo’n 15 cm, dan gebruik je een schuifmaat. 

Een schuifmaat werkt met een millimeterverdeling en een nonius. Door die nonius 

kun je tot 0,005 mm nauwkeurig meten. Zie inzet over de nonius. Je kunt met een 

schuifmaat op 3 manieren meten. Tussen de bekken meet je de dikte van bijvoorbeeld 

een plaat op schroef. Met de kleine punten aan de bovenkant meet je in een gat of 

uitsparing, en tenslotte met de meetstift aan het uiteinde meet je diepte van een 

gat. Een gewone analoge schuifmaat werkt prima, maar voor meer afleesgemak 

zijn er ook digitale uitvoeringen. Pas op de heel goedkope digitale schuifmaten van 

ALDI en Action, deze kunnen nog wel eens vreemde kuren vertonen. Een schuifmaat 

is een precisie meetinstrument en gebruik je niet als hamer of kraspen. Af en toe 

schoonmaken en inwrijven met een vettige doek zorgt dat hij jarenlang soepel blijft 

schuiven.
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Meetgerei

• Meetklok. Nog een meetinstrument voor het fijnere meetwerk. Een meetklok is een 

precisie instrument met wijzers en een wijzerplaat waarop aangegeven wordt hoeveel 

een meetstift wordt ingedrukt. Af te lezen waarden in 0,01 of 0,001 millimeter. Een 

meetklok wordt meestal in een (magnetisch) meetstatief geplaatst. Ook hier zijn weer 

digitale versies van verkrijgbaar.

• Hoekmeter, wordt gebruikt om een hoek te meten en eventueel over te zetten op een 

ander stuk materiaal. Het is een tweedelig instrument, waarbij je de hoek kunt aflezen 

tussen de beide delen. Ook deze zijn er weer in digitale uitvoeringen.

• Steekpasser. Dit is een passer met twee metalen punten, waarmee je eenvoudig 

maten kunt overnemen, zonder precies te hoeven weten hoeveel millimeter die zijn. 

Een krompasser, al dan niet met een schaalverdeling , lijkt hier veel op, alleen wijzen de 

punten naar elkaar toe of juist van elkaar af. Handig om de maat van een gat te bepalen.

• Profielmeter. Dit is eigenlijk geen meter, want je leest geen waarde af, maar meer 

een verstelbaar sjabloon. Met dit hulpmiddel kun je heel precies een grillige vorm 

overnemen om over te tekenen op je materiaal.

• Trapspin. Dit is een instrument met 4 of meer armen, waarmee je meerdere 

meetpunten t.o.v. elkaar kunt vastleggen. De trapspin gebruik je voor het overnemen 

van de vorm van een traptrede, maar er zijn natuurlijk ook andere toepassingen te 

bedenken.

Bovenstaand meetgerei is uitsluitend bedoeld om te meten, niet om langs af te tekenen. 

Voor het aftekenen gebruik je een liniaal, winkelhaak of tekenhaak.
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Aftekengerief

Om netjes af te tekenen moet je gereedschap schoon en onbeschadigd zijn. Gebruik het 

liefst een scherp, niet te zacht potlood voor aftekenen op hout, papier en karton. Op 

metaal gebruik je een kraspen voor fijn werk en een waskrijtje voor het grovere werk. 

Kunststoffen kunnen wat lastiger zijn, soms volstaat een kraspen, soms een markeerstift. 

Als je wilt kun je ook eerst een stukje schilderstape plakken en daar op aftekenen met een 

scherp potlood.

Voor nauwkeurig aftekenen moet je zorgen dat de lijn precies op de afmeten plaats komt. 

Houd je potlood of kraspen zo langs je liniaal dat de lijn precies op het aftekenstreepje 

komt. Houd je potlood ook steeds in die zelfde stand tijdens het aftekenen. Een kleine 

verandering van aftekenhoek kan al een millimeter verschil maken. Dit geldt natuurlijk ook 

als je langs een lat gaat snijden: steeds dezelfde hoek aanhouden!

Voor veel zaag- en snijwerk is het niet nodig een hele lijn te trekken, een paar goed 

geplaatste aftekenstreepjes zijn voldoende, omdat er toch langs een liniaal of geleider 

wordt gesneden of gezaagd.

Hier een overzicht van aftekengerief.

• Liniaal, alom bekend meet en aftekengereedschap. Een liniaal kan gemaakt zijn van 

veel verschillende materialen. Hout, met metalen of kunststof inleg, kunststof, glas of 

metaal. De schaalverdeling is meestal in millimeters, met de eerste paar centimeters Speciaal aftekenpotlood met een lange punt, zodat je overal goed bij kunt.

Krasnaald en kraspen, voor nauwkeurig markeren op metaal en kunststof
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een indeling van halve millimeters. Vaak begint de schaalverdeling op 10 mm van het 

uiteinde van de liniaal. Bij metalen latten begint de schaal vaak op het begin van de lat. 

Er zijn linialen met een gecentreerde ) op de schaalverdeling. Sommige linialen hebben 

een inktrand, zodat natte inkt niet onder de lat trekt of een geharde snijrand. Linialen 

zonder zo’n snijrand gebruik je nooit als snijlat. Heel fijn zijn latten met een anti-slip 

achterkant. Een gewone liniaal is geen snijlat!

• (Geo)driehoek. Een driehoek, meestal met hoeken van 45-90-45 of 30-90-60 graden. 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de liniaal. Vaak met een gradenboog verdeling en 

hulplijnen voor evenwijdige lijnen. Vele maten beschikbaar. 

• Snijlat, zoals de naam al zegt is deze speciaal bedoeld om langs te snijden. Meestal een 

strip staal, met gegraveerde millimeterverdeling. Lengtes van 20 centimeter tot meer 

dan een meter. Er bestaan ook speciale snijlatten, die zo gemaakt zijn dat je niet zo snel 

in je vingers snijdt.

• Tekenhaak, voor het precies haaks aftekenen van haakse lijnen t.o.v. de rand van je 

materiaal. Door een verdikking of rand aan het haakse uiteinde - zwaai of blok - kun 

je hem tegen de rand van je materiaal haaks uitlijnen. Tekenhaken zijn er van hout, 

kunststof en metaal, in alle mogelijke samenstellingen. Controleer, vooral bij een haak 

van plexi (acryl) met hout regelmatig de haaksheid met een goede tekendriehoek. De 

verbinding tussen de zwaai en de lat laat nogal een te wensen over. 

• Blokhaak of winkelhaak. Deze lijkt veel op een tekenhaak, maar is speciaal bedoeld 

voor in de werkplaats en niet voor in de tekenkamer. Blokhaken zijn meestal kleiner dan 

een tekenhaak, en veel robuuster uitgevoerd. Meestal geheel staal of aluminium,  

Aftekengerief
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soms in combinatie met mooi hardhout en messing. Er zijn ook blokhaken met een 

hoek van 45 graden. Met een gewone blokhaak kun je soms ook 45 graden hoeken 

aftekenen.

• Zwaaihaak of zweihaak. Dit is een variant op de blokhaak hij heeft een verstelbaar 

blok of zwaai, waardoor je heel makkelijk hoeken kunt instellen en overnemen. Meestal 

geheel metaal of gecombineerd met kunststof of hout. Hier is ook een digitale 

uitvoering van verkrijgbaar.

• Kruishout of kruisstaal gebruikt je echt als aftekengereedschap. Met de stallen pen of 

het snijwieltje kun je heel precies een evenwijdige lijn trekken in je materiaal. Je stel het 

kruishout in met een stalen liniaal, duimstok of schuifmaat.

• Daarnaast is er voor elk aftekenprobleem wel een hoek, haak of lat te vinden, zoals 

deze aftekenhaak voor parallelle lijnen en de Speedsquare. Met deze driehoek kun je 

op alle mogelijke manieren aftekenen: haaks, 45 graden, parallel....

Aftekengerief
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Speedsquare, met veel aftekenmogelijkheden

Aftekenhaak, door je potlood in één van 
de gaatjes te steken kun je heel precies 
parralel aftekenen.



Aftekenen

Nauwkeurig aftekenen begint met nauwkeurig meten.

Zorg dat je de maten kent voor je begint met aftekenen, zo voorkom je onnodig werk 

en dubbele lijnen. Controleer altijd eerst of je materiaal groot genoeg is en vooral of de 

kanten recht en haaks zijn. Bij veel zaag- of snijwerk ga je toch uit van één van de zijkanten 

of één van de hoeken van de plaat. Controleer ook de dikte van het materiaal.  

Het materiaal in de Mekano, maar ook bij de bouwmarkt komt van verschillende 

leveranciers en kan net een halve of hele millimeter dikker of dunner zijn dan je verwacht. 

Ook plexi (acryl) kan afwijkingen in dikte vertonen, zelfs binnen één plaat. Een plaatje 

plexiglas dat als 3 mm verkocht wordt kan tussen 2,5 en 3,5 mm dik zijn; controleer dat 

even met een schuifmaat. Dit is vooral van belang als je insteekverbindingen maakt.

Als je hout of plaatmateriaal wilt laten zagen in de Mekano, hoef je niet af te tekenen, 

maar maak je een schetsje of lijstje met daarop duidelijk de maten. De zaagmachines 

hebben geleiders die nauwkeurig in te stellen zijn, bij de paneelzaag zelfs met digitale 

aflezing. Houd wel rekening met de dikte van de zaag, zo’n 3mm.

Als je een lange rechte lijn gaat aftekenen, zet met een scherp potlood één of twee kleine 

maatstreepjes, en teken je een lijn af langs een rechte lat of tekenhaak. Als je een korte 

aftekenlijn wilt zetten gebruik je een blokhaak. Door de blokhaak met het dikke deel 

tegen de zijkant van je materiaal te drukken, kun je een haakse lijn aftekenen. Sommige 

blokhaken zijn voorzien van een maatverdeling, zodat je daarmee ook maten kunt 

uitzetten.
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Recht aftekenen op de wand

Magnetisch waterpasje

Aluminium waterpas 60 cm

Bouwlaser met ontvanger

Als je iets recht aan een wand wilt hangen, heb je een ander gereedschap nodig.

Voor kleine zaken volstaat een eenvoudige waterpas. Houd de waterpas horizontaal of 

verticaal tegen de wand en zorg dat de luchtbel in de libel precies tussen de streepjes valt, 

teken nu nauwkeurig af langs de onderkant van de waterpas.

Er bestaan waterpassen met één, twee of meer libellen. Voor respectievelijk horizontaal, 

verticaal of om een hoek meten. Waterpassen zijn er in hout, kunststof en metaal. Van een 

klein blokje van een paar centimeter tot meer dan een meter lang.

De vloeistof in de libel is geen water, dat zou bevriezen, maar geelgekleurde ethanol.

Er bestaan ook apps voor op je telefoon, die heel behoorlijk werken.

Voor het recht aftekenen over grotere afstanden gebruik je een bouwlaser (in de 

Mekano aanwezig). Hierbij zorgt een snel ronddraaiende zichtbare laserstraal voor een 

geprojecteerde lijn, precies horizontaal loopt. Deze lijn is in fel zonlicht vaak slecht te zien. 

Dan gebruik je een ontvanger, die de laserstraal opvangt en met lichtjes en een pieptoon 

aangeeft waar de lijn loopt.
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Nonius

Nonius

Zoals eerder genoemd kun je op meetinstrumenten een nonius tegenkomen. Denk 

aan een schuifmaat, micrometer, meetklok, draaibank of een zaagmachine. De nonius 

is een secundaire schaal, met afwijkende lengte en afwijkende maatverdeling, die kan 

worden verschoven ten opzichte van een vaste primaire schaal. Het doel van de nonius 

is om de primaire schaal veel nauwkeuriger te kunnen aflezen dan zonder nonius 

mogelijk zou zijn.  

 

De nonius schuift dus langs een vaste schaalverdeling. De vaste schaal is bijvoorbeeld 

een centimeterschaal, onderverdeeld in millimeters door schaalstreepjes. 

Hiertegenover, op de nonius, bevindt zich echter een schaaltje van 9 mm lang, dat in 

10 gelijke delen is verdeeld.

 

 

 
Bij de eerste streep van de korte schaal wordt de normale aflezing op de lange schaal 

gedaan, b.v. 13 mm en een beetje. Dat ‘beetje’ kan nu beter worden afgelezen door te 

kijken welk streepje op de korte schaal precies tegenover een streepje op de lange 

schaal zit. Als dat het derde is, lezen we 13,3 mm af. 

Hetzelfde principe geldt als we verdelingen in een verhouding 

van 19:20 nemen in plaats van 9:10; de aflezing is dan zelfs op 

1/20 deel nauwkeurig. Dit komt overeen met 0,05 mm

 

Het principe berust hierop dat het makkelijker is om te zeggen 

welke streepjes het best tegenover elkaar liggen dan om de 

relatieve afstanden links en rechts van het streepje op het oog 

te schatten.

5,5 + 0,28 + 0,003mm

Deze schuifmaat meet 12,70 mm

Micrometer
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Hulpjes om zelf te maken

Er zijn natuurlijk ook allerlei alternatieve meetmethodes.

Voor het (ongeveer) bepalen van de dikte van een plaatje karton of mdf kun je een 

lasergesneden trapje gebruiken. Kijk onder welke trede je plaatje past.

Zo is er ook een maatje om de diameter van een staf of buis te meten. En een hulpje 

voor het bepalen van het middelpunt van een rond voorwerp.

Als je een grote haakse hoek nodig hebt, maak je gewoon gebruik van de stelling  

van Pythagoras, en maak je een rechthoekige driehoek met zijden in de verhouding 

van 3, 4 en 5. (3x3)+(4x4)=(5x5) --> 9+16=25.
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Hulpjes om zelf te maken

Als je een aantal handelingen precies hetzelfde moet uitvoeren, is het al snel handig 

om een hulpstukje te maken. Maak bijvoorbeeld een sjabloon voor het aftekenen van 

een reeks boorgaten. Gewoon een restje multiplex en twee stukjes lat....

Boormal of - sjabloon
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Do’s & Don’ts

Veel gemaakt fouten

• niet precies genoeg

• teveel potloodstrepen

• hobbel in lineaal

• aftekenlijn niet recht

• snijden aan rolmaat

• materiaal beschadigd

• scheef gezaagd

• maat klopt niet

• potloodstreep blijft onzichtbaar

• aan verkeerde kant van de lijn gezaagd

• schuifmaat verbogen 

• hoek niet recht

Hoe wel

• gebruik scherp potlood

• zet in één keer de juiste lijn

• een lineaal gebruik je om langs te tekenen, niet om langs te snijden

• zorg voor onbeschadigde lineaal

• laat een rolmaat rustig terugrollen

• ben voorzichtig met stalen snijlatten: de hoeken zijn vaak scherp

• leg aftekenlat heel precies langs de aftekenstreepjes

• houdt rekening met de zaagdikte, meestal 3mm bij cirkelzaag

• plak eerst schilderstape, teken daar op af

• markeer met een potloodkruis welk deel afval is

• een schuifmaat is een precisie instrument, gebruik hem niet om mee te 

krassen of als hamer!

• controleer je tekenhaak of blokhaak op haaksheid
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Opdracht

Kijk eens welke meetinstrumenten er in de Mekano aanwezig zijn, en hoe je ze moet 

gebruiken. 

• Meet eens de dikte een stuk plexiglas met de schuifmaat

• Bepaal de dikte van een stukje mdf met het (zelfgemaakte) trapje

• Zoek het middelpunt van een ronde schijf

• Als je groter gaat denken: probeer de bouwlaser eens

• Kijk of je er achter kunt komen hoe je controleert of een tekenhaak of blokhaak 

haaks is. Doe dit ook voor een waterpas

• Kijk wat er gebeurt als je je potlood niet recht tegen je lineaal houdt

• ...
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