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Niet iedereen houdt van harde rock 
of beukende techno. Sommige 
mensen luisteren liever naar de 
elegante tonen van een harp. Ideaal 
om een prachtige stem te begeleiden 
en daarom de terechte keus van veel 
troubadours uit de geschiedenis. 
Tenzij je naam Kakofonix uit Asterix 
en Obelix is... Deze surprise maak 
je voor mensen die van het zachte 
subtiele geluid van de harp houden. 
Of misschien voor je nichtje dat 
alleen naar dubstep luistert en eens 
iets anders moet proberen.

Wijnkist-
harp 

boodschappen 

l
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bouwplant 1 Monteer met het scharnier een van de 
latjes op de deksel van de wijnkist. 

2 Schroef op gelijke afstand de kleine 
schroefogen in de deksel onder het latje.

3 Schroef de grote schroefogen in het latje met een hoek van 
ongeveer 45 graden. Draai ze voor ongeveer de helft door het latje 
heen. Om splijten van het latje te voorkomen, is het handig om 
een gaatje dat net kleiner is dan de schroefogen voor te boren.

4 Hou het latje even onder 45 graden ten 
opzichte van de deksel van de wijnkist (zie 
de tekening). Meet de afstand tussen de 
schroefogen. Tel daar een centimeter of 10 
bij op: zo lang moeten de snaren worden. 
Knip het touw voor de snaren op de goede 
lengte af.

5 Knoop de snaren tussen de 
schroefogen. Zorg ervoor dat als je het 
latje onder een hoek van 45 graden houdt, 
de snaren net strak staan.
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6 Monteer met het tweede scharnier 
het tweede latje aan het uiteinde van het 
eerste latje.

7 Hou het latje met de snaren strak. 
Teken op het andere latje af waar deze 
de wijnkist raakt. Zaag 5 mm verder 
het tweede latje af. Klem het latje op de 
wijnkist vast. Alle snaren staan nu strak.

8 Zet eventueel het 
tweede latje met 
een L-stukje aan de 
wijnkist vast. Dat 
geeft stevigheid, 
maar als je het niet 
doet, is de harp 
opvouwbaar, wat 
ook wel cool is.

9 Boor wat gaten 
in de zijkant van 
de wijnkist zodat 
het geluid uit de 
wijnkist (klankkast) 
kan ontsnappen.

10 Stem de harp door aan de grote 
schroefogen te draaien en daarmee de 
snaren iets strakker of slapper te spannen. 
Als je, zoals ik, niet een supergehoor 
hebt, kan je een app (bijvoorbeeld eTuner) 
gebruiken om de snaren te stemmen.


