
B(dr)OOMHUT

Stel je voor, je eigen boomhut. Misschien heb je er wel eens
eentje gemaakt. Met deze knutselopdracht krijg je de kans om
je eigen droomhut te ontwerpen, thuis op de keukentafel. 

Wat hebben we nodig? (naast een beetje hulp van
pappa/Mamma)

Uit de tuin of het park; “een   tak”   met een lengte van ongeveer 60cm.   
let er op dat de tak voldoende zijtakken heeft. En het liefst geen tot weinig blad. 

Uit de supermarkt; * saté prikker  s of ijslolliestokjes van hout  . 

* Lijm, knutsellijm 

* Plankje hout van ongeveer 20 x 20 cm. en een schroef of een spijker. 

* Zaag 

* klosje dun touw of garen

e  en beetje geduld  

Aan de slag: 

zaag de tak van onder recht af, (liefst met een beetje hulp)   

* schroef de tak (van onder), midden op het plankje, het makkelijkste gaat het als je van te voren 
een klein gaatje boort om door te schroeven. 



Zorg dat de tak stevig en recht op het plankje staat, dan kunnen we beginnen. 

Kijk eerst een goed naar de takken en bedenk wààr je in de takken jouw
hut gaat maken. 
Als eerste maken we straks een vloertje, bedenk dat je deze het
makkelijkst in een “vork” van drie takjes balanceert. 

(Op die manier kun je het rustig vastlijmen en laten drogen)

*Het maken van een vloer/plateau:
 Bepaal hoe breed het vloertje moet worden, en knip een aantal stokjes (saté prikkers of 
ijslolliestokjes) op de juiste lengte en leg deze naast elkaar. 

Op de uiteinden lijm je nu 2 stokjes dwars bovenop zoals op de tekening.    

Als de lijm droog is kun je het vloertje oppakken. Probeer het te balanceren op een door jouw 
gekozen plaats in de tak. Het beste gaat het als je het vloertje op drie takjes kan leggen. Zo valt het 
niet en kun je het rustig vastlijmen. En ook rustig laten drogen. 

Op deze manier kun je eventueel nog meer vloertjes maken en op een andere plaats in de “boom” 
balanceren en vastlijmen. 



Uiteraard moet de hut nog een ladder of trapje hebben, deze kunnen we op twee verschillende 
manieren maken: 

a - Allereerst moeten we weten wat de lengte van de
trap is, meet de afstand (vanaf de grond tot de hut) en
knip twee stokjes af op deze lengte.                               

Vervolgens bepalen we de breedte van de trap, en knippen
 een aantal stokjes af op deze breedte, 
dit worden de traptreden (ook wel sporten genoemd) 

leg de lange stokjes evenwijdig aan elkaar en verdeel de
traptreden over de ladder.  lijm de traptreden vast, als de trap
droog is plaats je de trap tegen de hut en lijm je hem vast. 

b - liever een touwladder? Knip dan twee touwtjes op de juiste lengte, leg ze evenwijdig naast 
elkaar en plaats op de uiteinden even iets zwaars. Knip de stokjes voor de traptreden en lijm ze op 
de touwtjes vast. Als de lijm droog is lijm je de touwladder aan de hut. Een touwladder is ook een 
leuke manier om verschillende hutten in de boom met elkaar te verbinden. 



Misschien wil je ook nog een dakje op je hut? 
Een eenvoudig dakje maak je door een stukje karton uit te knippen, (iets groter dan de hut) vouw 
het karton dubbel (als een dakje)  en prik twee stokjes horizontaal door het karton (als op de 
tekening. )

  

prik nu vier stokjes verticaal door de zelfde gaten in de hoeken, en lijm de stokjes waar ze door het 
karton prikken. 

 
                                  

als dit gedroogd is balanceer je het dakje met de vier staanders op het vloertje van je hut, waar de 
stokjes op het vloertje staan lijm je ze vast. 

Nu kun je je boom / hut inrichten, bedenk zelf maar wat je nog kunt toevoegen. 
Misschien wel een schommel aan een tak, een hangmat, of een hijstouw  ?
een likje verf? Vul het zelf maar in… 

 


