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TeksT en producTie: esTher van Middendorp. sTyling: Willy kip. FoTograFie: peTer duringhoF. 

illusTraTie: Mady nijenhuis.

Blikvanger in de keuken

Maak zelf een 
 bordenrek
Uw Mooiste servies Mag gezien worden. geef Uw borden  

en Mokken daaroM een proMinente plaats aan de MUUr  

in dit nostalgische bordenrek. U Maakt deze blikvanger  

voor de keUken in enkele stappen geMakkelijk zelf.

Dit hebt u nodig:
■ A - 1 dekplaat, vuren timmerpaneel (18 mm): 80 x 30 cm 

■ B - 2 zijkanten, vuren timmerpaneel (18 mm): 80 x 30 cm 

■ C - 1 dwarsplank voor de —borden, vuren timmerpaneel (18 mm): 

60 x 25 cm ■ D - 1 dwarsplank voor de kopjes, geschaafd vuren  

(18 mm): 60 x 14,3 cm ■ E - 2 verbindings planken, geschaafd vuren 

(18 mm): 60 x 9,4 cm ■ F - 2 balkjes, geschaafd vuren (27 x 27 mm): 

60 cm ■ H - 24  spijlen, rond  grenen (9 mm): 39 cm per stuk ■ I - 5 

(jas)haakjes ■ J - 1 deco ratielijst: 80 cm ■ K - 2 decoratielijsten: 60 cm

 

En verder: 
■ decoupeerzaag ■ handzaag ■ accuboormachine ■ lijmklemmen  

■ houtschroeven ■ houtvuller ■ plamuurmes ■ houtlijm ■ schuur-

papier ■ grondverf ■ lak ■ kwast of roller ■ (eventueel) plintenschaar 

Zo gaat u te werk:
Stap 1 Schets op de zijpanelen (B) de vloeiende vorm en zaag 
deze uit. Bevestig op 40 centimeter de dwarsplank voor de 
borden (C) en 20 centimeter daaronder de dwarsplank voor  
de kopjes (D). Boor gaten in zowel de zijpanelen als de plan-
ken voor, om splijten te voorkomen. Gebruik hiervoor een 
boortje met een verzinkkop, zodat de schroeven diep wegval-
len in het hout. De ontstane gaatjes vult u later op met hout-
vuller. Bevestig op dezelfde wijze de twee verbindingsplankjes 
(E) voor extra stevigheid. Het eerste plankje komt bovenin, 
tussen de zijpanelen, en het tweede plankje komt direct onder 
de dwarsplank (D) voor de kopjes.
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Stap 2 Maak 24 houten spijltjes door het grenen rondhout (H) in stukjes van 39 centi-
meter te zagen of te knippen. Een plintenschaar is hierbij een handig hulpmiddel. Boor 
nu met een 9 mm houtboor in een van de vierkante balkjes (F) twaalf gaten. De onder-
linge afstand tussen de gaten bedraagt 4,6 centimeter. Klem beide balkjes op elkaar met 
de lijmklemmen en ‘kopieer’ de gaatjes op het tweede balkje. Op deze manier kunt u 
ook de gaatjes maken in de onderzijde van de dekplaat (A). Let op: meet de positie van 
de gaatjes precies uit. Boor de gaatjes tot ongeveer  halverwege de plank. Om alle gaat-
jes ongeveer even diep te krijgen, kunt u een merktekentje, bijvoorbeeld een stukje 
schilderstape, op de boor aanbrengen op de gewenste hoogte.

Stap 3 Bevestig de balkjes met de gaatjes op de plank voor de borden (C). Het voorste 
balkje lijnt u uit met de voorkant van deze plank. De afstand tussen beide balkjes is 12 
centimeter (zie tekening). Dek de naad af met een 60 centimeter lange decoratielijst. 
Bevestig deze met houtlijm. Lijm ook een 80 centimeter lange decoratielijst op de voor-
zijde van de dekplaat (A) en één van 60 centimeter op het plankje voor de kopjes (D).

Stap 4 Voordat u de dekplaat (A) bevestigt, is het handig om het gehele bordenrek te 
grondverven en af te lakken. Verf ook de 24 spijltjes voordat u ze vastlijmt in de gaat-
jes, want zodra ze eenmaal vastzitten, kunt u er niet goed meer bij. U kunt het uzelf 
gemakkelijk maken door in een reststukje hout 24 gaatjes te boren en de spijltjes hierin 
te plaatsen tijdens het verven.

Stap 5 Laat de bovenzijde van de dekplaat ongeverfd totdat het gehele bordenrek 
geschilderd is. Op deze manier kunt u, nadat u de plaat hebt bevestigd, de schroefgaten 
in de bovenzijde nog opvullen met houtvuller en afschuren. Vervolgens kunt u de plaat 
grondverven en netjes aflakken.

Stap 6 Bevestig als laatste de vijf haakjes op het lage verbindingsplankje (E) en uw 
 bordenrek is klaar voor gebruik.
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