
Voor je ligt MAURICE en samen gaan we 
MAURICE bouwen. MAURICE bestaat uit 7 

onderdelen. Ik neem je mee door alle stappen. 
Kijk goed naar de foto’s en lees de tekst 

aandachtig. Over maximaal 25 minuten ben je 
klaar. 

Let op: het materiaal is stug, maar daardoor ook 
stevig. Daar gaan we…..

Gefeliciteerd



Van links naar rechts
A 1x voorkant
B 1x zijkant
C 1x band met aan beide zijden een zwaluwhals
D 2x korte strip met aan beide zijden een 

zwaluwhals
E 2x lange strip met aan 1 zijde een zwaluwhals

Bouw MAURICE met beleid, want de gaten zijn krap. 
Dat zorgt voor stevigheid. Wees dus een beetje lief

voor MAURICE. 

Controleer de inhoud

A B C

D

E



Leg de zijkant (B) bovenop de voorkant (A) 
zoals afgebeeld en pak de korte strip (D).

Let op: Je begint aan de overzijde van de 2 
spleten, zie cirkel.

Stap 1



Vouw de zwaluwhals dubbel (zie foto) en rijg de strip (D) 
door het gat van de zijkant (b) en daarna het gat van de 
voorkant (A) zodat de zwaluwhals zich vasthaakt aan de 
zijkant (B).

Trek goed aan de strip (D), zodat de haakjes van de 
zwaluwhals goed haken, zie afbeelding. 

Stap 2



Rijg de strip (D) door de 
volgende twee gaten van de 
voorkant (A) en zijkant (B) (4 
in totaal). Laat het laatste 
stukje hangen.

Stap 3



Trek goed aan de strip, zodat de haakjes van de zwaluwhals 
haken en er niet uit steken. De strip moet plat op de 
voorkant liggen, zonder veel ruimte tussen beide 
onderdelen.

De foto links is niet goed strak getrokken. De foto rechts is 
correct (met beleid).

Stap 3



Kruis de zijkant (B) over de 
voorkant (A) (zie foto) en rijg 
de korte strip (D) aan de 
andere zijde er op dezelfde 
manier doorheen.

Stap 4



Resultaat van stap 1 t/m 4
Je hebt het moeilijkste gehad



Rijg op dezelfde wijze de 
lange strips (E) door de 
voor- en zijkant (A en B). 
Let op: de zijkant (B) moet 
aan de binnenzijde, net als 
bij stap 2.

Trek ook hier goed aan de 
strip, zodat de haakjes van 
de zwaluwhals goed haken. 
Hierdoor zal de strip en de 
voorkant goed aansluiten, 
zie afbeelding. 

Laat opnieuw het laatste 
stukje hangen.

Stap 5



Resultaat van stap 5
MAURICE begint al ergens op te lijken.

Let op: de kant met twee spleten is de 
achterkant. Ook straks op je transportrek.



Pak de band (C) en duw de 
zwaluwhals door één van de 
spleten aan de achterkant 
van MAURICE. Vanaf de 
spleet gaat de band direct de 
hoek om.

Let op: de naam DISRUBT 
moet leesbaar zijn, zie foto.

Stap 6



Trek de band (C) om 
MAURICE heen en duw de 
andere zwaluwhals door de 
tweede opening aan de 
achterzijde.

De band lijkt te kort (dat is hij 
niet ). Het helpt om 
MAURICE te masseren en 
wat kracht te zetten op de 
band. 

Stap 7



Verberg aan de 
binnenzijde van 
MAURICE de 
zwaluwhalzen van de 
band (c) door ze 
onder de bodem te 
stoppen.

Stap 8



Plaats alle vier de losse strips(D 
en E) over de band en duw de 
zwaluwhals in de bodem. 

Je kunt met je hand in de 
bodem de strips begeleiden, zie 
onderste foto. 

De lange strip ( E) biedt extra 
ruimte om de strip om jouw 
transportrek te bevestigen voor 
extra stevigheid.

Stap 9



MAURICE staat als een huis
Gefeliciteerd.

De laatste stap is de 
bevestiging van MAURICE aan 
jouw transportrek. Dit doe je 
met tyraps door de gaten van 

de bodem.

Veel plezier!


