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1-UUR 
DIY

voor terras en balkon





Velen denken nog steeds dat zelf iets maken niet voor hen is 
weggelegd, zelfs nu de trend van zelfgemaakte decoraties 
een hoogtepunt bereikt heeft... De redenen om niet zelf 
aan de slag te gaan zijn uiteenlopend: het ontbreken van 
het benodigde gereedschap of de ruimte, geen tijd, geen 
inspiratie... Dit boek is het bewijs dat het mogelijk is om mooi 
vormgegeven, praktische en tijdloze objecten te ontwerpen 
in een mum van tijd en zonder uitgebreide gereedschapskoffer. Ik heb 
verschillende technieken gebruikt waarmee ik geavanceerde creaties heb 
kunnen maken. Vandaag de dag zijn mijn ontwerpen eenvoudig (en dat is 
best moeilijk...), praktisch en overzichtelijk, om zo terug te keren tot de 
essentie. Ik wil dat een ontwerp voor iedereen toegankelijk wordt, zonder 
aan kwaliteit in te boeten. Met dit boek kun je jouw terras of balkon een 
boost geven met zelfgemaakte creaties. Wat geeft nu meer voldoening 
dan dit? In deze tijd van massaproducties kun je pionieren in het zelf 
maken van nieuwe buitenlampen, bloembakken, stoelen, planten- en 
bijzettafeltjes om je met vrienden om te scharen als de mooie dagen er 
weer aankomen. Dit alles met gebruik van eenvoudige materialen zoals 
planken en koord, of hergebruik van kleerhangers en houten pallets. Door 
gangbare materialen te gebruiken, en dankzij overzichtelijke instructies, 
kun je originele en verrassende objecten creëren. Leer design anders te 

benaderen en begrijpen dankzij handleidingen 
die elke stap van de constructie behandelen 
zodat je alles in een oogopslag begrijpt en 
in een handomdraai realiseert. 1-uur-DIY; 1 uur 

dus om een unieke en speelse buitenruimte te 
verwezenlijken.
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KLEERHANGERS
omkeerbaar voetstuk
hang-bloempot
plantentafeltje
vogelnestkastje
treillis

PLANKEN
bloembak
spiegel voetstuk
vaas
balkonbar
bijzettafel

LATJES 
lamp
naamplaatje
hoge tafel
plantenladder
hoekbloempot
lamp

PALLETS
lage tafel
krukje
rollend plateau
bloembak
stoel
bank
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KOORDEN
klimrek voor planten
naambordje
hangbloempot (reling)
hangbloempot
klimrek voor planten

BONUS
klimrekje met lamp
schraagladder
klimrekje van metaal

GEREEDSCHAP  
EN MATERIAAL
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Niveau:

Gemakkelijk
Gereedschap: 

• Schroef-boormachine
• Decoupeerzaag
• Houtboor (3mm diameter)
• Schuurpapier

• Veiligheidsbril
• Verf (optioneel)
• Penseel (optioneel)

4 houten kleerhangers

12 houtschroeven: 
diameter: 4mm, 
lengte: 35mm

1 plank 
van 20x20cm

OMKEERBAAR

2 planken 
van 15x20cm

De planken zijn allemaal van populieren multiplex,  
met een dikte van 18mm.
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Niveau:

Gemiddeld
Gereedschap: 

• Schroef-boormachine
• Decoupeerzaag
• Houtboor 
 (diameter 3mm en 8mm)
• Boorstop (diameter 8mm)

• Schuurpapier
• Veiligheidsbril

4 beuken latjes: 
doorsnede: 22x22mm

lengte: 40cm

4 beuken 
latjes: 

doorsnede: 
13x13mm
 lengte:

20cm

2 planken 
van 11,5x12cm

1 plank van 
15,5x34,5cm

24 houtschroeven: 
diameter: 4mm
lengte: 3cm

2 planken van 
11,5x34,5cm

2 beuken stokjes: 
diameter: 8mm
lengte: 16,5cm

1 kunststof bloembak  
met waterreservoir: 
30x12x11cm

De planken zijn allemaal van populieren multiplex,  
met een dikte van 18mm.
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Leg de latjes op 
een plank van 
11,5x34,5cm en duid 
de markeringen aan.

Doorboor de vier 
latjes van 20cm 
met een houtboor 
met een diameter 
van 8mm terwijl 
je een boorstop 
gebruikt, om zo 
vier gaten van 
5mm diep te 
krijgen.

Schroef een plank 
van 11,5x34,5cm 

met acht schroeven 
op vier latjes.

Pas de afmetingen 
van het meubel 
aan aan die van 
de kunststof 
bloembak.

Schroef met twee 
schroeven de plank van 
15,5x34,5cm op een 
plank van 11,5x34,5cm.

2 cm

Maak op dezelfde  
manier nog zon 

constructie.
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Schroef de plank 
van 15,5x34,5cm met 

vier schroeven op de twee 
planken van 11,5x12cm. 

Plaats de kunststof 
bloembak in het meubel.

Monteer de tweede 
constructie op 
dezelfde manier.

Plaats de stokjes in de 
gaten van de latjes.


