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Hoe maak je houten bestek en houten speelgoed?

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor
kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

Workshop: houten speelgoed en bestek
Om te overleven is het belangrijk om te eten en jezelf te kunnen vermaken. Als je je
gaat vervelen heb je geen zin in eten en kan je overlijden aan gebrek aan voedsel terwijl
er genoeg te krijgen is.
Blijf altijd op zoek naar eten, ook al heb je genoeg, variatie is erg belangrijk op de lange
duur.
Het is lastig om alles uit je hand te eten, dus je kan het beste een bord en bestek maken.
Een bord kan je maken van grote verse bladeren, door telkens nieuwe te maken hoef je
niet af te wassen. Bestek kan je beter maar beter maken, je moet het dan wel
schoonmaken, maar het is veel werk om nieuwe te maken. Een mes heb je meestal wel,
maar het kan geen kwaad om een extra mes te maken. Dit om het gebruik van je
belangrijkste gereedschap te verminderen. Het extra mes kan je maken van hout, steen
of metaal.
Een vork, deze maak je van hout. Neem een zachte soort, dat scheelt een hoop werk. Je
maakt het uit een stukje hout van 3 cm bij 5 mm bij 20 cm. Het mooiste is dat je een
stukje vindt met bochten, zoals je een vork van opzij ziet, zonder knoesten.
Snij de steel eraan, wees voorzichtig, hout
splijt wel eens raar, en dan heb je een kort
steeltje. Als je een zaag hebt gebruik deze
voor de tanden, en snij deze mooi rond.
Schuur alle splinters weg met schuurpapier,
maar dat heb je niet in het bos. Gebruik dan
zand met een doek of een stuk leer.
De lepel, deze gaat ongeveer hetzelfde. Het hout moet deze keer wel wat groter zijn,
om genoeg materiaal te hebben voor het kommetje. 5 cm bij 5 cm bij 20 cm. Eerst de
steel eraan.

Dan ruim de kom aan de buitenkant bewerken. De binnenkant is lastiger, uitsnijden met
gaat moeilijk met een recht mes. Maar er zijn speciale messen te koop via internet. Maar
bestel die eens als je in de bush zit. Je kan stukjes houtkool erop leggen en dan telkens
de aangebrande laag weghalen. Maak het niet te diep, anders kan je er niet uit eten. Als
de binnenkant naar wens is, dan werk je de buitenkant af, voel of de wand niet te dun
wordt, anders kan je er weer een vork van maken. En op het eind weer goed
gladschuren. Zo, nu kan je beschaafd eten.
Om verveling tegen te gaan, kan je “speelgoed” maken, dit om je kunde te vergroten en
je bent lekker bezig.

De propeller: Dit is een propeller op een stokje, door het stokje tussen je handen te
laten draaien zal de propeller opstijgen en wegvliegen. Hiermee kan je leuke spelletjes
bedenken.

Je begint met 2 delen, 1ste deel is 3 cm bij 5 mm bij 20 cm, 2de deel is 1 cm rond en 20
cm. De propeller maak je uit het 1ste deel. De bladen maak je 8 cm lang, snij de bladen
licht gebogen en natuurlijk zijn de hoeken van de bladen tegengesteld. Maak het mooi
symmetrisch en glad. Hierna zoek je de balans door het plat op je mes te leggen en in te
krassen als de propeller horizontaal blijft liggen. Nu boor je door het platte gedeelte in
het midden van de kras, het moet een gaatje worden van ongeveer 5 mm. Aan het
stokje snij je een puntje wat je in het gaatje kan steken en blijft steken, dit kan je met
hars vastzetten. Veel plezier ermee!
Het Hoei-hoei houtje; Een leuk stukje speelgoed, maar is wat lastiger om te maken.
Je hebt 3 stukjes hout nodig, en een schroefje.
Houtje 1 ; 25 cm bij 2 cm bij 2cm, rond mag ook.
Houtje 2 ; 15 cm bij 1 cm rond.
Houtje 3 ; 6 cm bij 1 cm bij ongeveer 2 mm.
En het schroefje ; ongeveer 1 cm en maximaal 3 mm dik.
Het maken van het eerste houtje. In de lengte over een hoek maak je v-vormige
inkepingen, als je een rond houtje gebruikt, maakt het niet uit waar je begint. Je begint 2
cm uit de kant, de toppen van de inkepingen moeten elkaar net niet raken en hierbij
liggen de toppen 8 mm uit elkaar. De inkepingen worden dan 3-4 mm diep. En de lengte
waarover je de inkepingen moet maken is 10 cm. Die 2 cm die je heb overgeslagen daar
snij je een puntje aan als bij een potlood, maar hou een vlakje over van 1cm rond. In dat
vlakje boor je een gaatje met je mes zodat je daar je schroefje in kan draaien. Houtje 3,
de propeller, balanceer je op je mes en zoekt het evenwichtsmiddelpunt, hier boor je een
gaatje door dat iets groter is dan het schroefje. Doe het houtje om de schroef en draai de
schroef in houtje 1. Niet te strak, hij moet wel losjes kunnen draaien. Houdt het houtje
goed vast en beweeg met het ronde stokje over de inkepingen, varieer in druk en ritme
en vingerpositie. Hierdoor zal de propeller rond gaan draaien, en met wat oefening 2
kanten uit. Als je het trucje kent, blijft het leuk om het te laten zien.

