Techniekacademie Thuis – bouw je eigen kotje 
Laat ons een leuk huisje (cottage of ‘kot’) bouwen … niet metselen, maar lijmen … en niet met stenen, wel met
lucifers. Een groot en lang werk, maar steeds in kleine beetjes.
Toen ik 10-12 jaar was, dan heb ik zo mijn droomhuis gebouwd. Echt prachtig. Het was toen nog met rode lucifers.
Nu zijn het ei-schulp-witte lucifers. Moderne corona-tijden.
Een feit is dat het een goede bezigheid is, leerrijk, creatief, bouwkunde ten max. Durf je ook de uitdaging aangaan? In
principe heb je nu veel tijd. Het vergt alvast heel secuur werk, opbouwend werk, geestig werk … en een fantastisch
resultaat. Om fier op te zijn.

1) Maar goed, wat hebben we nodig:

-

Een houten plank – ik heb een plank van 65x40 cm gebruikt, maar het mag gerust een andere afmeting zijn
Een plan/schema van de muren die moeten gebouwd worden. Zie bijlage voor 3 bladzijden. Je kan natuurlijk
je eigen plan maken.
Belangrijk is dat je ‘kotjes’ papier gebruikt met afmeting 5x5 mm (0,5 x 0,5 cm)
Een 100-tal kleine nageltjes (1à2mm dik en 15à25 mm lang) met platte kop (€2)
Houtlijm of witte dikke lijm klein flesje (€3)
Tang
Kleine hamer
Scherp mes (cuttermes of breekmes) + reservemesjes
Een vod of keukenrolpapier
Een zwaar gewicht (ik heb hiervoor 2 stukken ijzer gebruikt)
Een stukje schuurpapier
2 grote elastieken (of meerdere kleine elastiekjes samenvoegen)
En natuurlijk lucifers, veel lucifers. Liefst de kleinste lucifers, lengte 4,3 cm en dikte 2,2 mm. Het mogen ook
lucifers zijn die reeds gebruikt zijn. Ik herinner me dat ik overal gebruikte lucifers verzamelde.
Voor dit ‘kotje’ heb je minstens 18 luciferdoosjes nodig … koop er 20, dit kost dan ongeveer €2

2) Tijdsduur:
- Om het uur heb je 15 minuten werk. Dat is zo’n 30x nodig. In totaal dus een 8 uur werk gedurende 4 à 7
dagen.
- De totale kostprijs is ongeveer €10 of €1,2/uur … een goedkope technische bezigheid in coronatijden en wie
weet wordt je later ingenieur bouwkunde!

3) Werkwijze:
- Leg de plannen van de muren op de plank
- Timmer op de onderstel lijn heel wat nageltjes, mooi op de lijn. Zorg dat er ongeveer per 2 cm een nageltje is
en dat er voor kleine afstanden (bv. tussen de deur en de garagepoort) 2 nageltjes zijn. Zie foto hiernaast.
- Doe van de lucifers met het mes het kopje af. Het moet een mooie rechte snede zijn. Doe de kopjes in een
leeg luciferdoosje en gooi ze daarna weg. Zelfs al is het verleidelijk om ze op te branden … als het echt moet,
dan doe je dit buiten in een open ruimte.
- Je kan ook met gebruikte lucifers werken, snij dan het zwarte gedeelte af. Pas op bij het snijden van deze
lucifers, een scherp mes in belangrijk maar ook gevaarlijk!
- Leg een eerste laag lucifers op deze onderste rij nageltjes. Werk heel nauwkeurig en leg de lucifers niet
buiten de lijntjes.
- Doe nu een klein beetje lijm op 1 kant van een lucifer. Dat mag echt niet veel lijm zijn. Leg deze lijmzijde
tegen de 1e rij lucifers. Met een nageltje kan je deze gelijmde lucifer tegen de onderste rij lucifers drukken.
Door het nageltje een beetje schuin naar onder te timmeren kan je de lucifer laten spannen. Het lijmen gaat
pas goed als beide lucifers tegen elkaar spannen. Je kan moeilijk met je vingers 10 minuten de lucifers tegen
elkaar drukken, niet handig, vandaar dat we dit doen met een extra nageltje. In principe volstaat het om met
één nageltje de lucifer op te spannen, maar soms heb je 2 nageltjes nodig als de lucifer niet helemaal recht
is.
- Zie de foto hieronder hoe je dus te werk kan gaan.

-

In een doosje zitten er ongeveer 40 lucifers, daarmee kan je ongeveer 2 lagen bouwen voor het plan die hier
gebruikt wordt.
Zorg dat de laag lucifers die je bouwt mooi evenwijdig blijft. Je kan hiervoor kijken naar het ‘kotjes’ papier.
Indien er lijm uit de lucifers komt, dan wrijf je deze plat. De gedroogde lijm wordt immers onzichtbaar.
Na het bouwen van één laag lucifers moet je nu minsten 45 minuten wachten, de lijm moet immers goed
kunnen drogen.
Daarna verwijder je de bovenste nageltjes. De onderste rij nageltjes blijft dus de ganse tijd staan.
Nu kan je een nieuwe laag lucifers bouwen. Vergelijk het met metsen van bakstenen, hier is het dus lijmen
met lucifers. Laag per laag. Het zal dus een eindje duren. Denk aan de metselaar die een echt huis bouwt.

-

Als je aan een venster komt, dan is de kans, dat de lucifers mooi passen met de lijn, klein. Kies of je nu al of
niet nog een laag zal bij bouwen. Best een laag extra zodat de potloodlijn niet meer zichtbaar is.

-

Zo bouw je verder tot de muren de hoogte van de bovenkant van de vensters/deur/poort bereikt zijn.
Bij de deur of smalle venster leg je één lucifer die op beide uiteinde rust. Een metselaar noemt dit een latei
of stalton of betonbalk.

-

Bij het brede venster beschik je niet over zo’n lange lucifer. We doen hier terug hetzelfde zoals we gestart
zijn: eerst op de lijn enkele nageltjes slaan, daarna een rij lucifers, en dan voor de volgende lijn de lucifers
vastkleven. Zie hieronder.

-

Vanaf een bepaalde hoogte (een 10-tal lagen) kunnen we reeds goed werken met de lucifers en de lijm. Je
mag nu 2 lagen in één keer lijmen en pas dan de nageltjes kloppen om op te spannen.
De randen van de venster zijn wellicht niet mooi recht. We kleven nu op de muur een extra lucifer, als het
ware het raamkozijn. Dit maakt de muur ook heel wat steviger. Zie hieronder.

-

-

Belangrijk is dat deze lucifers ook aangedrukt worden zodat de lijm goed kan drogen. Leg daarom op deze
bovenliggende lucifers een zwaar gewicht. Zie hieronder (zwart)

-

Voor de dakvensters kan je deze bovenliggende lucifers misschien enkel verticaal plaatsen.

-

-

-

Oh ja, we kunnen het reeds beter en zo kan je een aantal dingen combineren: muren bouwen en vensters
omringen, best per muur of dakplaat.
We zijn er bijna, nu nog de bovenste driehoek van de zijmuren. Bouw 2 à 3 lucifers boven elkaar en span aan
met het nageltje. Als dit terug droog en stevig is (na minstens 45 minuten) kan je met het scherpe mes deze
uitstekende lucifers afsnijden. Het overschot kan je wellicht gebruiken voor een volgende laag.
Helemaal bovenaan is het wenselijk om de schuine lijnen ietwat door te trekken. Het is dan gemakkelijker op
het einde om de lucifers af te snijden (richtlijn).

Ook de zijkanten van de muur ‘voorkant’ en ‘achterkant’ zijn niet helemaal recht. We kleven er een lucifer
verticaal naast. Meteen wordt de muur ook steviger. Stevig opspannen met de nageltjes.

-

Zo, we zijn op het einde gekomen van het bouwen van de muren en het dak. Het is goed om alle stof en
overschotten weg te borstelen, en alles netjes te plaatsen.

- zo kan je de lege luciferdoosjes gebruiken om te sorteren

-

-

Als alle muren goed droog zijn (misschien de volgende dag), dan is er een moeilijke handeling nodig: namelijk
de muren en dakplaten losmaken van het papier. Doe dit heel voorzichtig en probeer zoveel mogelijk papier
los te trekken. Papieroverschot kan met het scherpe mes weggeschraapt worden. Leg wel onder de muren
lucifers, zodat alles op gelijke hoogte komt (de vensters hebben immers opstaande randen). Wees
voorzichtig bij deze handeling. Je kan ook met schuurpapier de restjes papier wegschuren. Ten anders , het is
goed om alles ietwat te schuren, ook de randen.
Het kan zijn dat een stukje muur loskomt, dan moet je dit herlijmen en terug opspannen tussen nageltjes.

-

Uiteindelijk zijn alle muren en dak klaar. Goed gedaan, wat een prachtig resultaat.

-

Nu zullen we de muren samenvoegen. Eerst maken we een grondplan (9 x 18 cm) op het kotjespapier.

-

In de hoeken slaan we een nageltje en de bovenkant plooien we naar binnen.

-

We doen nu lijm aan de verticale lucifers (binnenzijde) van de voorkant en de achterkant, en doe deze aan de
zijmuren. We doen dit rond de nageltjes met geplooide bovenkant. Zo zijn we zeker dat het huisje mooi
haaks opgesteld is.

-

Aan de binnenkant (de 4 hoeken) lijmen we 1 lucifer verticaal. Je mag hier veel lijm voor gebruiken.
Alweer moet dit nu goed drogen en voldoende lang. Doe 2 grote elastieken rond het huisje (boven en
onder). Dat moet heel voorzichtig gebeuren!

-

Hmm, we zien nu dat er een fout is uitgaande het plan. Mochten we nu het dak willen plaatsen, dan zal dit
niet lukken. Zie hieronder.

-

Maar een ingenieur zoekt en vindt altijd oplossingen. We lijmen een lucifer schuin op de dakranden. Zo komt
deze zijmuur hoog genoeg en tegelijk wordt deze sterker.

-

-

-

Nu kunnen we de 2 dakplaten plaatsen. Doe lijm (dat mag veel zijn) op de schuine muren en op de
bovenkant van de ‘voorkant’-muur en ‘achterkant’-muur. Leg de dakplaten mooi gelijkmatig op deze
muurwanden.
Tot slotte lijmen we nu nog 1 rij lucifers helemaal bovenaan. Dat is de ‘nok’ van het dak. Ook hier mag veel
lijm gebruikt worden. En je mag ook lijmen aan de binnenkant in de hoeken van de muren en dakplaten. Het
is goed om het huisje zo sterk te maken.
Rond deze dakplaten – aan de zijkanten - plaatsen we nog 2 grote elastieken (dezelfde van daarnet) zodat
alles goed en lang kan drogen.

4) Zo, het huisje is klaar, ons ‘kotje’ mag gezien en getoond worden.
We zouden er nog later een schoorsteen kunnen op bouwen, en een dakvenster vooraan, en een ‘kot’ achteraan.
Een Vlaming leeft met een baksteen in de maag, een bouwkundig ingenieur zit met zotte uitbreidingen, tekeningen
en plannen in haar/zijn hoofd…

