Hallo Bouwers,

Er zijn natuurlijk een aantal dingen die onlosmakelijk met Speelstad
verbonden zijn. Dit is er 1tje!! Hutten bouwen!!...
Je kunt dit jaar natuurlijk thuis een hut of tent bouwen.
Probeer hem met spulletjes, tekeningen, knutselwerkjes die je ook hier
op de site kunt vinden zo gezellig mogelijk te maken. Overleg wel even
wat je mag gebruiken.!
Vraag of iemand het bouwen en de inrichting wil filmen (max 5 min)
Upload het filmpje vervolgens op deze site of mail het. Met vermelding
van je naam en leeftijd.
Aan het einde van de week zal er een origineelste en creatiefste tent
en hut gekozen worden en is de prijsuitreiking.
De medewerkers van Speelstad wensen jullie veel succes met jullie bouwsels.
We kijken uit naar het resultaat.

Tent bouwen
Benodigdheden: Stokken van. bamboe, bezemstel, pvc of takken, stoelen en/of
tafel, bed.
Bijv. lakens, dekbedhoezen, kleden, badlakens.
Touw, wasknijpers en/of veiligheidsspelden schaar, boeken

De Tipi

Knop de stokken aan elkaar zoals het voorbeeld hieronder en trek de
knoop stevig aan. Draai stok 1 linksom zodat de punt ook bovenaan
komt.

Zet de stokken overeind en knoop ook de andere twee stokken vast aan het
geheel. Probeer daarbij de stokken gelijk te verdelen. Wikkel de rest van het
touw om alle stokken samen en maak een stevige knoop. Het kan zijn dat je
nu de stokken nogmaals een beetje moet herverdelen.

Hebben jullie een waslijn of
droogmolen, Kun je daar met
knijpers en bijv. lakens snel een
tent maken.

Gewoon onder tafel. Maar wie weet kun je wat
doen met je bed, lakens en wat stokken?

Van stoelen Klik hier voor het filmpje.
(geen filmpje van Speelstad) je kunt ook nog een
stok in het midden zetten om de tent wat

hoger te maken.

De hut van hout of karton
Benodigdheden: hout, planken pallets (of karton)
hamer spijkers evt. zaag (of schaar en tape)

Vraag aan een volwassen of ze pallets of ander hout kunnen halen en
maak er een prachtige hut van.
De hut mag maximaal 1 pallet breed en 1 pallet hoog zijn en een
puntdakje daarop mag ook.
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Kun je niet aan hout komen kun je ook
Dit mag dus niet 😊

karton gebruiken!

