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Wetenschapsknooppunt TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

Puzzelstukken maken door middel van uitslagen, modulair 
vouwen, digitaal bouwen of 3D printen.

Maakmethodes
in samenwerking met Maakotheek en Cornelis Musiusschool

Alternatieven voor verzinnen met houten blokjes 

Voor het verzinnen van een blokpuzzel zijn er nog een aantal 
andere opties dan het werken met houten blokjes. Je kunt bestaand 
rekenmateriaal gebruiken om de puzzels te bedenken. Nadat leerlingen 
de puzzels hebben bedacht en getest kan het rekenmateriaal weer uit 
elkaar.  

a. Gebruik kubussen uit het rekenmateriaal (bijvoorbeeld MAB-
materiaal). Gebruik kneedgum om ze aan elkaar te maken voor het 
testen. 

b. Gebruik kubussen die aan elkaar geklikt kunnen worden. Ze zijn 
verkrijgbaar onder de namen rekenblokjes, uniblokjes, vertifix, 
snap cubes of mathlink en worden o.a. gebruikt bij de methode 
Rekenwonders.

Alternatieven om een blokpuzzel echt te maken 

Als je leerlingen (eventueel in een volgende les) de puzzels ook wilt laten maken zodat je ze kunt bewaren, 
zijn er de volgende opties: 

1. Bestaande kubussen

2. Van papier, bouwplaten met behulp van uitslagen

3. Van papier, vouwen met modulaire origami

4. Digitaal

5. 3D-printen

Opties 2 t/m 5 zijn minder geschikt voor het bedenken en testen van de puzzels, combineer deze methodes 
met optie 1 of opties a of b hierboven.

1 BESTAANDE KUBUSSEN (VERZINNEN EN MAKEN)

Lijm bestaande kubussen of dobbelstenen aan elkaar. Netjes en precies werken is belangrijk! Mogelijkheden 
om aan kant-en-klare kubussen te komen: 

•	 Bouwpakket 3x3x3 puzzelkubus 

 › http://nl.opitec.com/opitec-web/articleNumber/531356 

 › https://www.aduis.nl/soma-kubus-art200571.aspx

•	 Losse houten kubussen

 › http://nl.opitec.com/opitec-web/articleNumber/629483/
khfowu of http://nl.opitec.com/opitec-web/
articleNumber/679019

 › https://www.aduis.nl/houten-blokjes-pl843.aspx

 › https://heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_590661

 › https://heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_068047 of http://www.derolfgroep.nl/
product/8396/2306115_16534_1322_251_30/mab-materiaal-kubieke-cm-blank-niet-
magnetisch.aspx

•	 Dobbelstenen

 › Volop verkrijgbaar bij Heutink.nl, Rolf.nl en Educatheek.nl, ook (vaak goedkoper) bij webshops als 
dobbelstenenshop.nl, spellenrijk.nl of spelspul.nl.
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2 VAN PAPIER, BOUWPLATEN (MAKEN)

Leerlingen kunnen met behulp van uitslagen kubussen van papier 
maken en die aan elkaar lijmen. Ook kunnen ze zelf bouwplaten 
tekenen voor de puzzelstukken. 

•	 Bouwplaat kubus

 › http://korthalsaltes.com/pdf/cube.pdf

 › https://www.worksheetworks.com/math/geometry/
polyhedra/cube.html 

•	 Bouwplaat Soma kubus (als inspiratie voor eigen bouwplaten)

 › http://www.pixelpapercraft.com/papercraft/52fc505a5
ac2725902000052/soma-cube-puzzle-minecraft-edition-
ore-version 

•	 Kubussen van stroken papier: 

 › https://www.leerlijntechniek.nl/noordhoff_werkbladen/
werkblad_techniek_1-1.pdf 

3 VAN PAPIER, VOUWEN (MAKEN)

Ook is het mogelijk om met vouwblaadjes sonobe-units 
te vouwen en 6 van deze units in elkaar te vouwen tot 
een kubus. Vervolgens kun je deze kubussen aan elkaar 
lijmen. Als je goed oplet kun je zelfs de puzzelstukken 
direct van sonobe-units maken, dat is wel wat lastiger 
om uit te puzzelen! 

Origami: sonobe unit

•	 https://youtu.be/gjHd-SIIMG0 

Kubusvormen direct in elkaar zetten van sonobe-elementen: 
https://luckpaperscissors.wordpress.com/2013/05/09/make-a-
soma-cube-out-of-sonobe-modules/ 

4 DIGITAAL (MAKEN)

Maak Tinkercad (www.tinkercad.com) accounts voor elke leerling of elk tweetal. Laat de leerlingen inloggen 
in Tinkercad. Laat ze stap voor stap zien hoe je kubussen positioneert, verplaatst en aan elkaar kunt maken. 
Let erop dat de kubussen van puzzelstukken netjes aan elkaar zitten!

Tekenen in TinkerCad

Sleep kubussen naar het grondvlak. Probeer de randen precies op de dikke lijnen van het rooster te zetten, 
dat zorgt ervoor dat de kubussen straks netjes recht tegen elkaar aankomen.
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De kubus is standaard 20 mm breed, hoog en lang. We laten dat zo, want dat werkt makkelijk voor de 
leerlingen. (Als ze later gaat 3D-printen, kun je ze 50% schalen voor kubussen van 1 x 1 x 1 cm.)

Zet kubussen netjes tegen elkaar aan. Je kunt de pijltjestoetsen gebruiken om de kubussen 1mm op te 
schuiven, dat werkt soms nauwkeuriger dan met de muis.

Kubussen die hoger moeten komen zet je eerst op de juiste plek op het grondvlak. Daarna kun je ze met de 
dikke pijl omhoog verplaatsen. Let op dat je ze precies 20 mm omhoog sleept.
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Selecteer kubussen die aan elkaar moeten door er een kader overheen te tekenen of door ze één voor één 
te selecteren met shift ingedrukt.

Groepeer ze (‘Group’) en je puzzelstuk is klaar! Maak zo alle puzzelstukken.

3D PRINTEN (MAKEN)

Als je de puzzelstukken in Tinkercad gemaakt hebt, kun je ze 
ook 3D-printen. Misschien is er een 3D-printer op school. Je 
kunt hem ook huren, bijvoorbeeld via Maakotheek. Of je kunt 
de puzzels bij een fablab in de buurt laten 3D-printen. Laat 
de leerlingen hun puzzelstukken exporteren als .stl bestand 
in een map op de computer. Dit bestand heeft de 3D-printer 
nodig. Als je de puzzelstukken gaat 3D-printen kun je ze in 
het slice-programma 50% kleiner schalen om kubussen van 
1 x 1 x 1 cm te krijgen. Zo zijn de puzzels sneller ge-3D-print 
en hebben ze een handige maat.

Deze ontwerples is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple 

MAAKOTHEEK

Maakotheek.nl levert de alles-in-één oplossing 
voor wetenschap en techniek in de klas. Voor 
€1,- per leerling per les haal je alles in huis wat 
je nodig hebt om gemakkelijk en met gedegen 
begeleiding eigentijdse technieklessen te geven.

Bijvoorbeeld de Maakbox Onderzoeken & ontwerpen in 
3D, waarmee je een 3D-printer op school neerzet en deze 
blokpuzzels kunt printen! 

Wetenschapsknooppunt TU Delft

en ontwerpbureau Meeple
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