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Nestkastje
Wil jij net als Wouter een vogel op bezoek, maar heb je
geen hout om een nestkastje te maken?
Zo maak je er heel makkelijk één van een leeg melkpak!
Aan de slag!
1 .	Zet het pak rechtop voor je neer en houd je liniaal langs
de zijkant van het pak omhoog.
2.	Maak op 1 centimeter hoogte vanaf de onderkant, in het
midden van het pak een klein gleufje met een schaar.
Schuif daar een ijslollystokje doorheen.
3.	Maak aan de kant er tegenover op de dezelfde plek ook
een klein gleufje.
4.	Steek daar het ijslollystokje zo ver doorheen dat het
stokje aan de voorkant nog 2 centimeter uitsteekt. Draai
een elastiekje om het stukje van het ijslollystokje dat aan
de achterkant uitsteekt, zo glijdt het stokje er niet uit.
5.	Prik door de bovenkant van het melkpak
twee gaatjes en rijg daar het touw doorheen.
Knoop de uiteinden aan elkaar, zodat je het
vogelhuisje er later aan kunt ophangen.
6.	Maak je een nestkastje voor een huismus? Prik
dan de passer op 9 centimeter vanaf de bodem
in het midden van het melkpak. Stel de afstand
van de benen van je passer op 1,75 centimeter
in en trek een cirkel. Als je nestkast voor een
pimpelmees is, is de afstand van de benen van
je passer 1,4 centimeter.
7.	Prik met een prikpen de cirkel uit en je nestkast
is klaar!
Meer weten!
Wij besteden veel tijd en aandacht aan hoe ons
huis eruit ziet. Vogels doen dit ook. Schijnt de
zon niet te fel de nestkast? Waait het niet teveel
binnen? Ook de voordeur, het gat waardoor ze
naar binnen vliegen, is belangrijk. Weet jij al welke
vogel je graag in je tuin wilt? Maak de voordeur

Meer proefjes doen? Ga naar www.e-nemo.nl

Wat heb je nodig?
Een leeg en
schoon melkpak
Een stuk
stevig touw
(50 centimeter)
Een ijslollystokje
Een elastiekje
Een schaar
Een prikpen
Een passer
Een liniaal

de goede jouw nestkast de goede juiste grootte.
De doorsnede van het gat voor een huismus
is 3,5 centimeter en voor een pimpelmees en
winterkoninkje 2,8 centimeter.
Vergeet niet om hem op een plek te hangen waar
de buurtkatten er niet bij kunnen!

