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Vooraf:
• De notenkraker is geschikt voor walnoten en hazelnoten. Probeer geen

hardere noten of bijvoorbeeld metalen of stenen voorwerpen te kraken –
dit leidt zeker tot schade

• De notenkraker is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar
• Laat de notenkraker niet vallen

Voorbereiding:
• Plaats de notenkraker op een vlakke, harde ondergrond
• Als je dat wil kan je de notenkraker met een (lijm)klem aan een tafelblad vastmaken – dit kraakt

makkelijker en zo ook sneller
• Als je dat wilt kan je een emmer aan de notenkraker hangen om de gekraakte noten op te vangen
• Stel de notenkraker in op de stand voor de te kraken noten:

- walnoten: juk in hoge stand, slagbegrenzer omlaag (fig. 1a)
- hazelnoten: juk in lage stand, slagbegrenzer omhoog (fig. 1b)

Gebruik:
1. Laat de hefboom vallen in de startstand (fig. 2a). Zonodig uit de 

openstand duwen en loslaten.
2. Laat de noot vallen in de kraakopening – een noot tegelijk
3. Duw de hefboom omlaag tegen de eindaanslag (fig 2b)
4. Trek de hefboom omhoog, de gekraakte noot valt omlaag (fig. 2c) 

Tip: de notenkraker is gemaakt van 
onbehandeld hout. Als je wil kan je de kraker
in de olie zetten, bijvoorbeeld Osmo. Haal de 
notenkraker helemaal uit elkaar en schuur de 
onderdelen grondig (korrel 80-120-180). Wrijf
de grote onderdelen rondom in met olie. 
Goed uitpoetsen.

Opslaan:
• Bewaar de notenkraker in een droge ruimte (relatieve vochtigheid tussen 30 en 70%) 
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Fig. 2a: Startstand Fig. 2b: Kraakstand Fig. 2c: Openstand

Fig. 1a: Instelling voor walnoot Fig. 1b: Instelling voor hazelnoot
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Walnoot valt door de 
kraakopening

Zet de kraker in de startstand voor je de 
noot in de kraakopening laat vallen (fig. 2a)

Hazelnoot wordt geplet Zet de slagbegrenzer omhoog (fig. 1b)


