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Designer Marjan Verboeket houdt van eenvoudig, eigenwijs en 

handig. Net als wij!  Exclusief voor 101 ontwierp ze een multi- 

functionele stapelbank. Eenvoudig zelf te maken met alleen 

hout, spijkers, een hamer en lijm. In 6 stappen klaar! Hier is 

vuren multiplex gebruikt, wat zeer betaalbaar is. 

‘De stapelbank is simpel, het is meer een element dan een meu-

bel. Het zijn net Lego-blokken. Je kunt er van alles mee bou-

wen! Zet er een paar naast elkaar met kussens erop en je hebt 

een lekkere zitplek. Op elkaar gestapeld wordt het een kast en 

je kunt hem ook gebruiken als kruk of tafeltje. Het mooie eraan 

is de dunne laagjes die je aan de zijkant ziet.’ 

Ontwerp Marjan Verboeket, studiopapas.nl| Fotografie bart brussee | 
Styling Valerie Van der Werff | M.m.v. Praxis (materialen en verf)

nodig: • voor 9 kleine elementen: 1 plaat vuren multiplex 18 mm dik 2440x1220 mm • 

voor de set (tafel en bankje): 1 plaat vuren multiplex 18 mm dik 2440x1220 mm • hout-

lijm • spijkers • mengverf geel • parketlak op waterbasis • deuvels  

Gereedschap: • hamer • drevel • roller + bakje
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Werkbeschrijving

De elementen zijn er in 2 maten: de kleine 

gebruik je om de stapelkast, lage bankjes 

of een zitplek te maken, de grote gebruik je 

voor de tafel en het bureautje.

elk element maak je zo:

1  Zaag de delen op maat volgens het 

zaagplan (zie 101woonideeen.nl) of laat 

het doen door de bouwmarkt. Schuur de 

gezaagde kanten licht op.

2  Begin met deel A. Breng lijm aan op de 

onderkant.

3  Lijm de delen B op de onderkant van deel A. 

(Laat voor de kast telkens 1 deel B weg.)

4  Spijker ze vast vanaf de bovenkant.

5  Bevestig zijkanten C1 en C2 met lijm en 

spijkers. Sla de koppen van de spijkers wat  

dieper in het hout met behulp van een drevel. 

Rol alleen de bovenkant met verdunde verf, 

zodat de houtnerf nog zichtbaar blijft.

6  Schuur het element licht op en rol er  

2 lagen parketlak overheen. Tussen  

elke laag licht opschuren, geeft een glad 

 resultaat. Als je alle 9 elementen in elkaar 

hebt gezet, kun je gaan stapelen. 

Zo zet je een element in elkaar
tiPs  

 •  Als je de elementen 

hoog wilt stapelen, is het  

nodig om ze te verbinden. 

Dit kan door 4 gaten in 

de bovenkant en 4 gaten 

in de poten te boren. Lijm 

hierin een deuvel.

•  Door de spijkers er onder 

een hoek van 45 graden in 

te slaan, wordt de verbin-

ding steviger.



Bij het maken van deze 

werktekeningen zijn we uiterst 

zorgvuldig te werk gegaan. Maar 

de redactie kan zich niet aan-

sprakelijk stellen voor eventuele 

onvolkomenheden in tekst en te-

keningen. Controleer daarom de 

gegevens nauwkeurig voordat je 

de materialen aanschaft.


