Hieronder het lijstje met benodigdheden voor deze workshop.

HOUT
Voor spijkerkunst kan je verschillende soorten hout als basis nemen, zolang de ondergrond vlak en
recht is. Afhankelijk van de stijl of de look die je het werkstuk wilt geven kan je kiezen voor:
− een op maat gezaagd stuk multiplex (grenen of populier of berk)
− een oude plank (let op voor splinters!)
− een houten snijplank
− MDF plaat

Kies liever niet voor extra harde houtsoorten (zoals bankirai of teak) omdat het erg lastig is om hier
nagels in te slaan.
Let er ook op dat de plank niet te dun is zodat je de spijkers er stevig kan inslaan. Een dikte van 15 à
18 mm is ideaal.
Tip
Je kunt ook een laagje kurk op de houten plank lijmen.

GAREN
Gebruik een stevig garen dat niet rekt; katoendraad of dun nylongaren is ideaal. Synthetisch garen
heeft als nadeel dat het snel los ritst wanneer er minder spanning op de draad staat.
De dikte van het garen hangt af van de afmeting van het werk, en van het resultaat dat je wilt
bekomen.
Hoe dunner de draad, hoe fijner het resultaat.
Een richtlijn:
− Voor werkstukken op formaat A4 of kleiner (= afmeting hout): gebruik dun borduur/haakgaren of
borduurgaren perlé nr. 5.
− Voor werkstukken groter dan A4: gebruik haakkatoen (voor haaknaald 2,5-3,5) of dun
macramétouw voor stoerdere projecten.

Nagels
Gebruik korte, dunne nageltjes in staal (1,2 – 1,5 mm diameter en 20 – 25 mm lang) met een kleine
kop.
Hoe dikker de nagels, of hoe groter de kop, hoe meer ze zullen opvallen.
Nagels met een zogenaamde verzonken kop ogen het fijnst, maar je kan ook nagels met een ronde of
platte kop gebruiken, afhankelijk van welk effect je wilt bereiken.
Nagels zijn er in staalkleur of zwart.
Standaard gereedschap
− kleine hamer − papier tape − schaar − hobbylijm, textiellijm of kleurloze nagellak en tandenstoker

Handig extra gereedschap
− trektang om scheve nagels uit het hout te halen
− langbektang of stevig pincet om nagels vast te houden tijdens het inkloppen
− pincet
− haaknaald
− dikke badhanddoek of isolatieplaat om onder het project te leggen tijdens het timmeren om het
geluid op te vangen en de tafel te beschermen
− meetlat en potlood om het patroon te centreren of nagelpuntjes op het motief te tekenen
− eventueel een els om gaatjes voor te prikken in het hout

Tip
Indien gewenst kun je de houten basis eerst schilderen. Kies dan voor acrylverf, verf op waterbasis.

