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Flessen snijden

Met het op deze pagina beschreven 
instrumentje (een al langer be-
staand idee dat we aangepast heb-
ben zodat het meer gebruiksmo-

gelijkheden biedt) kun je een hele 
hoop leuke hergebruik-voorwerpen 
maken uit oude flessen.

Voordat we het toestelletje be-
schrijven eerst een paar toepas-
singsmogelijkheden, die ook in de 
cadeausfeer liggen. Er zijn vele 
soorten flessen in allerlei vormen 
en formaten; van de Spaanse 5- 
liter flessen tot medicijnflesjes toe.
Uit de zeer grote flessen maken 
we voorwerpen zoals schalen (voor 
bijvoorbeeld vruchtenbowl), zuur-
desempotten, verlichtingsarmatu-
ren, theelichtjes, trechters, kaas-
stolpen enz. Van kleinere; glaasjes, 
vaasjes, waxinelichthouders, 
kaarsenstandaards, lamphouders 
(bijvoorbeeld voor pl-buisjes of 
ledlampjes), servetringen enz.

Het toestelletje maak je uit twee, 
liefst wat dikkere, stukken vloer-
plank en een tussenplankje. Het 
H-vormige geheel vastlijmen en 
schroeven, dan uitsparingen 
uitzagen voor de geleidewieltjes 
(het beste zijn met rubber beklede 
speelgoedwieltjes en dergelijke) 
van verschillende diameter (bij-
voorbeeld 4 grote en 4 kleine). 
De wieltjes moeten gemakkelijk 
uitgewisseld kunnen worden (ze 
draaien om oude breinaalden die 
in de houtgleuven liggen), zodat 
we naast rechte flessen ook bolle 
flessen of hele kleine flesjes kunnen 
verwerken.

De glassnijder, ontdaan van zijn 
handvat, wordt in een houten blokje 
vast gemaakt. Dit blokje moet tus-
sen 2 geleideblokjes kunnen bewe-
gen, instelbaar met een stelschroef, 
zodat we de afstand van snijder 
tot glas kunnen bepalen. Tussen 
stelschroef en blokje een plaatje 
metaal en een blokje rubber om 
voor enige veerkracht te zorgen. 

Tenslotte heeft het toestelletje een 
instelbare ‘aanslag’ waardoor de 
fles wordt tegengehouden bij het 
ronddraaien.

Het snijden van een fles: 1x rondom 
insnijden, nadat de fles vochtig is 
gemaakt met petroleum. Daarna 
wordt de snede boven een kaars 

of iets dergelijks verwarmd (goed 
ronddraaien) en direct in koud 
water gehouden. Dan springt, na in 
de fles te blazen of van binnenuit 
te tikken, het af te snijden stuk er 
af. De afgesneden flessedelen met 
grof en daarna fijn schuurlinnen 
schuren en polijsten. Hoe nauwkeu-
riger we dit doen, des te mooier en 
professioneler wordt het voorwerp, 
want het materiaal is erg mooi!
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