
Herfst 2017   Genoeg   73    

Waste? No way! Heleen en Roos van der Sanden maken goud van oud.

Upcycle

Staande kast

Nodig:
• 3 of meer lectuurbakken van onbehandeld hout (de Knuff van Ikea bijvoor-

beeld, € 5,99 voor twee stuks)
• Restje transparante lak of verf (als je dat wilt)
• Houtlijm
• Lijmklem
• 8 houten blokjes (zie afbeelding)

Verf de cassettes (als je dat wilt). Smeer de boven- en onderkant van een 
houten blokje in met houtlijm en plaats het tussen twee tijdschriftcassettes. 
Plaats de lijmklem en laat het geheel drogen. Werk zo door tot je op alle hoe-
ken van twee cassettes een blokje hebt gelijmd. Meer lijmklemmen is handig, 
dan kun je die tegelijk gebruiken en vordert het werk sneller. 
Lijm de drie cassettes op elkaar (zie afbeelding) en zet vast met de lijmklem. Is 
die daar te klein voor, leg er dan een flinke stapel zware boeken op.

Hangkast

Nodig:
• 1 of meer lectuurbakken van onbehandeld hout (de Knuff van Ikea bijvoorbeeld, 

€ 5,99 voor twee stuks)
• Restje transparante lak of verf (als je dat wilt)
• Kwast
• Per lectuurbak 4 schroeven met bijpassende pluggen
• Waterpas
• Potlood
• Boormachine
• Schroevendraaier

Schilder of vernis de lectuurbak(ken) en laat drogen. Je kunt het hout onbehandeld 
laten, maar vlekken krijg je er dan moeilijk meer af. Boor in de rug van de cassette 
twee gaten, in de bodem ook. Houd het kastje op de gewenste plaats tegen de 
muur en teken  af waar de gaten in de muur moeten komen. Gebruik een waterpas.
Boor de gaten, plaats de pluggen. Geef ze eventueel een tikje met een hamer, 
het liefst een houten om de plug niet stuk te slaan, om ze helemaal in het gat te 
krijgen. Schroef de cassette tegen de muur. Klaar!

Genoeg in de kast
Waar laat je Genoeg? In een kastje dat je hebt gefabriceerd van houten lectuurbakken. 
Het kan al met wat houtlijm en een klem. Met wat zwaarder geschut maak je er een hangkast van. 
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