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In november 2009 ben ik begonnen 
met miniatuur houtdraaien. Dit zijn  
miniaturen voor poppenhuizen met 
schaal 1:12, voornamelijk voor  
verzamelaar en hobbyist.  
De materialen die ik gebruik zijn  
voornamelijk verschillende soorten 
hout, maar ook o.a. Taguanoot 
(palmnoot), albast (soort speksteen), 
gewei en been ( mergpijp). Door van 
verschillende materialen te gebruiken 
ontstaan er verrassende combinaties. 
Alle materialen en vooral houtsoorten 
hebben verschillende kleuren en  
tekeningen hierdoor is ieder product 
wat ik maak uniek.  

MINIATUUR 
DRAAIWERK 

Gerrit van Werven 
 

Een uniek cadeau. 
 
Wie zou dat nou niet willen een  
unieke of op maat gemaakt pen?  
Dat kan nu ook, door de ervaring 
met miniatuur houtdraaien ben ik de 
uitdaging aangegeven om pennen te 
maken.  
Een unieke pen voor een jubileum, 
relatiegeschenk, cadeau of gewoon 
voor u zelf.  
Voor meer informatie bezoek mijn 
website of bel 06-13979054 



 
Wat is er mogelijk ? 
 
De pennen kunnen van diverse hout 
soorten en andere materialen gemaakt 
worden. Hieronder een greep van de 
materialen die zeer geschikt zijn voor 
een unieke pen.   
 
√  Olijfhout     √  Ebben 
√  Beuken       √  Palmhout 
√  Hulst          √  Acryl 

Daarbij is het ook mogelijk om mooie 
combinatie te maken, bijvoorbeeld: 
 
√  notenhout / wortelknol 
√  ebben / palmnoot 
√  Kamferhout / wotelknol 

Pennen van gewei. 
 
Pennen kun je niet alleen van hout of 
acryl draaien maar ook van gewei. 
Het is alleen wat lastiger door de  
ongelijke vorm, de hardheid van de 
buitenkant en het broze merg.  
Op mij site vindt u een fotoserie waar-
in ik stap voor stap laat zien hoe deze 
pennen worden gemaakt.  

Themaclip - Penkit 
 
Maak uw pen af met een bijpassende 
themaclip. Deze komen in allerlei  
soorten en maten. Er zijn clips  
verkrijgbaar voor elke hobby of  
iefhebberij. De keuze is aan u. 
 
Daarbij heeft u ook nog de keuze uit de 
kleur van de penkit zwart / blauw. 
Het ijzerwerk voor de pen kan in ver-
schillende kleuren of materialen denk 
hierbij aan acryl, gewei of hout.  

Geïnteresseerd in een unieke of op maat 
gemaakte pen? 

 
Geef uw wensen door en ik maak voor u 

een passende prijsopgave.  


