
Werkbeschrijving vertelkast 

Ik heb bij Ikea deze beide kastjes gekocht. Ze zijn € 8,95 per stuk. 

Daarna heb ik de volgende plankjes van triplex, 5,5 mm dik, bij een Doe Het Zelf zaak 
op maat laten zagen: 

50 x 26 2x Dit worden de zijkanten. Ik heb ze er tegenaan geplakt met 
houtlijm en daarna vastgespijkerd. 

35,5 x 26 1x Dit wordt de bovenkant 
35,5 x 9 2x Dit worden de randjes onder aan de voorkant en boven aan de 

achterkant 
Als je dan een stukje triplex hebt van 40 x 30 dan kun je daarmee naar eigen idee 
stukjes zagen voor de voorkant. Ook kun je een gordijntje maken van stof. 

Ik heb hier al met al € 4,- voor betaald voor triplex met zagen en al. Daarna heb ik nog 
vier pootjes gekocht voor € 0.59 p.st. Ik heb hiervoor bij een hobbyzaak vier houten 
poppetjes gekocht, deze goudkleurig geverfd en deze onderaan het kastje geplakt. 
In totaal komt het hout voor het kastje dus op € 15,91. Hier komt nog wel de verf 
overheen maar dat spreekt voor zich. 

Ik heb de twee kastjes gekocht omdat ik van de andere een wenskistje gemaakt heb. Ik 
heb de grote laden onderin gedaan en de kleine laatjes over de rest verdeeld. Zo kun je 
altijd eens veranderen als je liever alleen kleine laatjes wil of twee grote of zo. Ik heb 
beide kastjes in dezelfde kleuren geverfd zodat je de laatjes kunt uitwisselen. 

Als je een vertelkast wil voor vertelplaten dan kun je achterin twee gleuven zagen om de 
platen door te doen. Ik gebruik echter zelf nooit vertelplaten vandaar dat ik dat niet 
heb gedaan. Ik heb bij Ikea wel de raket gekocht: € 1,00



Hierop wil ik dan platen en boeken zetten. Dit zet ik gewoon op het vertelkastje. Is het 
voor iedereen goed zichtbaar. 
In het theatertje kan ik of de kinderen een verhaaltje uitspelen met de vingerpopjes. 
Ook kun je er iets leuks inzetten wat extra aandacht verdient. 
Ik denk er zelf aan om als ik met de kinderen praat over de verrekijker dan kan ik deze 
in het theatertje zetten.


