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Handleiding bouwplaat Oude Toren Puiflijk                                          

Algemeen 
• De toren bestaat uit 3 te stapelen 

delen (geledingen), op een 
grondplaat, met een uitwendige 
traptoren en met een dak.  

• Een schaartje wil zeggen: uitknippen 
of uitsnijden. 

• De stippellijnen zijn vouwlijnen. 
Voor het uitknippen deze vouwlijnen 
rillen (voorzichtig inkerven/ritsen) 
met de stompe kant van een 
(schil)mesje langs een liniaal. Zo 
kunnen ze, na het uitknippen en 
voor het plakken, scherp gevouwen 
worden. Oefen dit om de juiste druk 
in de vingers te krijgen. 

• Volg de nummering van de onderdelen, lees de beschrijving. 
• Eerst ritsen (rillen), dan uitknippen en lijmen. 
• Probeer niet alles in één keer te doen. Werk per onderdeel en laat de diverse onderdelen eerst 

goed drogen voordat je er twee samenvoegt.  
• Benodigdheden: een niet te grote scherpe schaar, (schil)mesje of snijmesje, liniaal, stokje o.i.d. 

(om randen binnenkant aan te drukken), stevig kartonnen werkblad of een snijbord 
(hobbyzaak), lijm. (Gebruik geen lijm op waterbasis, neem Velpon, Collall, of iets soortgelijks.) 

Aan het werk 
Knip (of snijd) stukken a uit en plak ze op 
de juiste plaatsen a aan de onderkant van 
de toren. 
 

 
Snijd de met rode schaar en rode kruis 
aangegeven vlakken uit, evenals muur-
/deurdelen. Plak deze delen achter de 
uitgesneden vlakken. 

 
Knip (of snijd) de bodemplaat 0 uit.  
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Nu is de eerste geleding van de toren 1 aan 
de beurt. Knip deze uit (denk er aan: eerst 
vouwlijnen inkerven!), vouw de 
plakstroken naar binnen en lijm de 
zijplakstrook vast. Gebruik het stokje om 
de plakrand aan de binnenkant stevig aan 
te drukken. 

 
Lijm 1 op de bodemplaat 0. Let op de juiste 
plaatsing: * bij * en ** bij ** 

 
Dan is geleding 2 aan de beurt: uitknippen 
(uitsnijden), plakstroken naar binnen 
vouwen en zijplakstrook vastlijmen. Daarna 
het geheel op 1a vastlijmen. Let er op, dat 
de trapkant (witte deel) aan de juiste kant 
komt: * bij *. 

 
Plak tweede geleding op de eerste. Let op: 
de trapkant (witte kant) moet doorlopen. 

 
Nu geleding 3 uitknippen, enz. en op 2a 
plakken: ** bij **. 
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Dan is nu de trapuitbouw aan de beurt. 
Knip geleding 6 uit, enz. en lijm hem tegen 
de zijkant van de eerste torengeleding op 
de bodemplaat 0. Druk met het stokje de 
lijmstroken aan de binnenkant voorzichtig 
aan. 

 

Knip de tweede trapgeleding 7 uit, enz. en 
lijm deze op grondplaatje 6a. Lijm het 
geheel tegen de tweede geleding van de 
toren. Druk met het stokje de lijmstroken 
aan de binnenkant voorzichtig aan. 
 
Let op: de tweede trapgeleding is korter dan de 
tweede torengeleding. 

 
Knip de derde trapgeleding 8 uit, enz. en 
lijm deze op 7a. Lijm het geheel tegen de 
derde geleding van de toren. Druk met het 
stokje de lijmstroken aan de binnenkant 
voorzichtig aan. 
 
Let op: er moet een klein stukje van de  
bodemplaat van de derde torengeleding 
worden weggeknipt om plaats te maken voor 
de derde trapgeleding. 

 
Knip het dakje van de trapuitbouw 9 uit, 
enz. en plak deze op 8a. 

 

Lijm het dakje op z’n plaats 8a. 
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Knip de dakdelen 4 en 5 uit, enz. Lijm 
dakdeel 5 op 4 en daarna het geheel op 3a. 

 
Lijm het dak op z’n plaats 3a.   
Tot slot de torenhaan op het dak plaatsen, 
zoals op de bouwplaat wordt vermeld. 
 
Tip: Misschien kan je er gemakkelijker een 
naald of stukje ijzerdraad tussen lijmen (in 
plaats van een speld). 
Tip: Je kunt de torenhaan evt. wat ruimer 
uitknippen. 
Tip: Als je dan haan wel precies uitknipt, dan 
kan je met een zwarte stift de zijkanten evt. 
zwart maken.  

 
Eventueel: 
• Lijm toren op een sokkel van stukje hout (8x7 cm, ong 1,5 cm dik) met daarop het tekstbordje. 
• Maak de witte vouwranden met een zacht potlood minder zichtbaar. 
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