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Werkbeschrijving van eenvoudig meskerbord met klittenband 
 
Onderstaand meskerbord is eenvoudig zelf te maken. Volg de instructies goed op. 
Gebruik ook de foto’s om te zien hoe dit bord in elkaar gezet wordt. 
 Wanneer er vragen zijn, bel of mail gerust. Zie ‘contact’. 
O,zo is altijd bereid je te helpen. Veel succes! 
 
 
 

  
 
Eenvoudig meskerbord open                             meskerbord dicht 

 
 
Benodigdheden 
 

→→→→ Alles wat je nodig hebt is te verkrijgen bij Praxis of een andere ‘doe-het-zelfzaak’.  

 
• triplex:  4 platen van 48 x48 cm  (6 mm dik) 

• 8 balkjes van 12 x 18 mm  lengte 45 cm 

• 1 balkje van 27 x 27 mm    lengte 14 cm (om de handgreep op te bevestigen) 

• 1 pianoscharnier van 125 cm. Incl. schroefjes (deze zitten al in de verpakking)  
De pianoscharnier in drie stukken zagen van 41,5 cm 

• 32 schroefjes van 2,5 x 15 mm (voor de 8 balkjes) 

• 4 schroefjes van ± 20 mm (voor de handgreep en balkje) 

• 1 handgreep van 11 cm 

• 2 windhaakjes van 4 cm 

• Schoolbordverf (is in alle kleuren te krijgen) 

• houtverf 

• Klittenband 

• Houtlijm 
 
 

Werkwijze 
 

1. Schilder de  triplexplaten aan beide zijden. Dit is nodig om kromtrekken te 
voorkomen. De vier zijden waarop geschreven gaat worden, worden met 
schoolbordverf geschilderd. De andere vier zijden worden met gewone 
houtverf geschilderd. Het aller-gemakkelijkst is het om alle zijden met 
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schoolbordverf te schilderen. Je hebt dan niet te maken met een schrijfzijde of 
een niet-schrijfzijde. Dit is bij het in elkaar zetten van het bord eenvoudiger. 

2. Schroef en lijm de acht balkjes op de triplexplaten (de zijde van 18 mm komt 
op het triplex vast te zitten). Let goed op waar je deze balkjes bevestigt: zes 
van deze balkjes dienen om de scharnieren op te bevestigen(zie foto) De 
overige twee balkjes dienen om de windhaakjes op te bevestigen (zie foto). 

3. Maak eerst de twee verticale platen aan elkaar d.m.v. de pianoscharnier op de  
balkjes. 

4. Aan deze verticale borden bevestig je nu de horizontale borden (die op de 
tafel liggen) door middel van de pianoscharnieren (zie foto).  
 
        

  
 

5. Aan de achterkant van het bord worden nu de twee windhaakjes bevestigd op 
de twee balkjes (zie foto hieronder) Deze haakjes worden door de oogjes 
gedaan als het bord in gebruik is. Wanneer het bord opgeborgen of vervoerd 
wordt, zijn deze haakjes ‘los’. 
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6. Aan de bovenkant in het midden wordt nu het kleine balkje (27 x27 cm) 
vastgemaakt met houtlijm en schroeven (van ± 20 mm). 
 

7. Vervolgens bevestig je hierop het handvat met schroeven(van ± 20 mm). 
(zie foto). 
 
 
 

 
 
 
 

8. Om het bord op te bergen en/of te kunnen vervoeren, worden op drie plaatsen 
kleine stukjes klittenband bevestigd: aan de binnenkant van het handvat en 
aan de beide zijden in het midden van de ‘liggende’ borden (zie foto’s). 
 
 

 
 
 

9. Het meskerbord is nu klaar voor gebruik. Voordat je dit bord gaat gebruiken, 
lees dan eerst hoofdstuk 9 goed door in het boek ‘Dyslexie en 
touwtjespringen’. Veel succes!  
 
 
O,zo – Edam 
www.ozolezen.nl 


