
SNEKKERBU av møterom – klasserom 
Enkle råd og tips om rigging og organisering 

 

Mange barn og ungdommer er veldig glade i å arbeid med tre, ja flere voksne også! 
Men så har vi ikke snekkerverksted, sier noen.  

Det trengs så mye redskaper og verktøy, sier andre. 
 

Her er det noen enkle tips og råd om hvordan lage SNEKKERBU AV ET VANLIG MØTEROM eller 
KLASSEROM. 

Det er ikke så vanskelig!  
Da blir både Emil og Ida glade da! 

 

 
DETTE TRENGER DU 
En trenger ikke alt verktøyet som er lista opp her med en gang. Spikkekniver, sager, noen 
hammere, tvinger og en drill er en god begynnelse. Så kan mer verktøy kjøpes inn etter hvert. 
Men husk, plaster er godt å ha i nærheten!  
 
1 øks 
1 hoggestabbe 
1-2 kneppert (ei grov ”klubbe” av en trestokk på 8-10 cm du kan lage selv) 
Spikkekniver, en til hver deltaker 
2-3 håndsager 
3-4 tvinger 
2-3 filer- rasper 
1 hagesaks – til litt grove dimensjoner 
1 elektrisk drill med bor i ulike dimensjoner 
2-3 hammere 
1 arbeidsbord, sammenleggbart 
1 bandkrakk 
1 bandkniv 
1 håndhøvel 
Førstehjelp – plaster og strips 
Maleutstyr – pensler. Bruk papptallerkener og pappkrus. Er det ikke innlagt vann i 
møterommet, fyll opp ei flaske med vann. Husk å dekke til malebordet med voksduk- papir 
eller plast. Gamle aviser kan også brukes.  
 
Bruk det som er i møterommet: 
Møtebord - pulter 
Stol til hver deltaker 
 
SLIK GJØR DU 
Lag flere stasjoner for verktøyet. Et bord for kniver, et for filer- sager, et bord for å spenne opp 
emner og bore osv. Da er det enklere å finne det en trenger. 
Ha flere store flytte-esker hvor verktøyet lagres når det er pakka ned. Merk hver hver eske 
godt om hva som er innholdet. Så går det raskt å rigge SNEKKERBUA opp og ned. 
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