Uitleg over ‘Classic’ K’nex
Rods(staafjes)
K’nex is een merk bouwspeelgoed. Het bestaat uit verschillende onderdelen waar je
modellen van kunt maken. De meest belangrijke onderdelen zijn rods, connectors en clips,
Deze uitleg gaat over ‘stevige’ claccic RODS. Rod is het Engelse woord voor staaf of staafje.
BENODIGDE MATERIALEN (voor in de les/klas)
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●

Knex ‘stevige’ classic staafjes in verschillende kleuren en lengtes

●

Een liniaal om het te controleren

Rods zijn staafjes. De bedenker van K’nex heeft bedacht dat rods er in verschillende
lengtes moeten zijn. Om het eenvoudig te maken bedacht hij ook standaard kleuren voor
deze rods. Zo kon je aan de kleur zien welke lengtes je nodig had. Tegenwoordig zijn er
kleuren bij gekomen. Nu moet je dus goed kunnen meten of schatten welke lengte een
rod heeft.
Hieronder worden de standaard ‘stevige’ rods besproken. Met ‘stevige wordt het verschil
aangegeven met flexibele classic rods. Deze kunnen in verschillende vormen worden
gebogen. Er bestaan ook zogenaamde extra stevige rods. Ze worden rigid genoemd.
Heb je zelf ook zo een rod, pak het er dan bij. Dan kun je het meten en weet je of het
klopt met de beschrijving. Heeft de rod een andere kleur? Het kan zijn dat dat een kleur
is die er later is bijgekomen, of het is een andere.
Extra informatie: Er zijn drie varianten K’nex. De vetgedrukte worden hier besproken.
●

Classic (Standaard)
○

Stevige rods

○

Flexibele rods

●

Micro (dunner)

●

Kid (dikker)

We gaan het nu alleen hebben over de stevige classic rods. Ze worden hieronder
besproken. Het kan zijn dat de afmeting net iets anders is dan jij meet met je liniaal.
Maar als de beschrijving klopt, heb je de juiste voor je liggen.
Classic rods

De classic rods hebben een dikte van ongeveer 6mm
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16mm

Groen of zwart
Dit is de kleinste rod,

32mm

Wit
Deze is twee keer zo
groot dan de groene
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54mm

Blauw

86mm

Geel
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128mm

Rood

190mm

Grijs
Dit is de langste
standaard stevige classic
rod.
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