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naam How-to: 
Hoe maak je realistische deurklinken. 
 

auteur 
Arno Smulders  
 

gebruikte materialen: 
• Scherp afbreekmes 
• Kleine ronde vijl 
• Pincet 
• Boormachientje of wat fijn schuurpapier 
• Lijm 

 

 

 
korte beschrijving 
We gaan de meegegoten deurklinken verwijderen, wat verfraaien en vervolgens terugplaatsen. 
  

beschrijving 
Veel kits worden geleverd met meegegoten deurklinken. Soms zijn deze nog best goed 
gedetailleerd, maar zolang je niet het idee hebt dat je vingers het kunnen grijpen, blijft het 
knullig eruit zien. Daarom laat ik zien hoe je heel eenvoudig je deurklinken wat realistischer 
kunt maken. 

Schuif een scherm afbreekmes wat verder uit dan gebruikelijk. Dit zorgt ervoor dat het mes 
wat buigzamer is. Plaats het mes aan een zijde van de deurklink en heel voorzichtig snijd je de 
klink los. Doe het echt rustig aan, anders breekt de klink of je zit in je vingers. 
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Als de deurklink is verwijderd, kun je de uitholling verder uitschuren, zodat er wat ruimte 
ontstaat. Ik gebruik hiervoor een microboormachine, maar met wat geduld een schuurpapiertje 
lukt dit ook. Pak nu de afgesneden deurklink en buig deze weer voorzichtig recht. Met een 
kleine ronde vijl, schuren we de binnenkant een beetje hol. 

 

Zorg dat je de deurklink een keer past zonder te lijmen, zodat je zeker bent dat het netjes 
aansluit. Daarna kun je met een beetje lijm alles definitief vastzetten. 
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conclusie:   
Deze how-to is slechts een eerste stap naar het verfraaien van een model. Wees dan ook zo vrij 
om deze how-to te gebruiken als basis en vandaar verder te proberen nog meer detail aan te 
brengen. 


