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Ladenkast
Voor deze ladekast zijn standaard kastjes gebruikt uit de 

Mackis-serie van Ikea. Twee kastjes uit deze serie hebben 

dezelfde afmeting (34x27x17 cm): een kastje met twee laden 

boven elkaar (archiefkast) en een met twee laden naast elkaar 

(miniladekast/cd-houder). Deze kleine ladekastjes worden op 

een onderstel van vurenhouten latten vastgezet. Door een 

veelvoud van deze kastjes op elkaar en naast elkaar te zet-

ten, kun je iedere gewenste afmeting maken. Ook kun je een 

gedeelte open laten.
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Werkwijze

Maak het onderstel voor deze ladekast van vurenhouten latten 

van 6,9x1,8 cm. Het aantal kastjes dat je naast elkaar zet, bepaalt 

de lengte van het onderstel. Maak eerst een raamwerk van de 

vurenhouten latten van 6,9x1,8 cm. Frees hierin aan de bovenkant 

een sponning van 6 mm diep (dikte mdf bodemplaat) en 10 mm 

breed. Breng in de vier hoeken de vurenhouten poten van 4,4x4,4 

cm aan. De hoogte van de poten kun je zelf bepalen. Maak de 

bovenkant van het onderstel dicht met de mdf bodemplaat van 6  

 

mm dik. Maak een mooie verdeling voor de extra poten. Let hierbij 

op de naden tussen de kastjes. Verstevig het onderstel met de  

extra vurenhouten tussenlatten van 5,5x1,8 cm. Zaag ook een 

plaat mdf van 1,8 cm dik op maat en dek daarmee de bovenkant 

van het bovenste kastje af. Lijm de kastjes tegen elkaar en zet 

ze vervolgens op de bodemplaat vast. Lijm de bovenplaat op de 

kastjes. Zet deze bovenplaat, het onderstel en de kastjes in de 

grondverf. Schilder het geheel daarna in de gewenste kleur.

Bij het maken van deze werktekeningen zijn 

we uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Maar 

de redactie kan zich niet aansprakelijk stellen 

voor eventuele onvolkomenheden in tekst en 

tekeningen. Controleer daarom de gege-

vens nauwkeurig voordat je de materialen 

aanschaft.


