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Baie gewoon – niks besonders  
5 - 20 
 
Redelik mooi – lyk goed:              
21 - 30 

Baie mooi  -  nie uitsonderlik 
nie:  31 - 35  

Uitsonderlik – besonderse 
stuk:     36 - 40 

Eenvoudig – benodig min 
vakmanskap / vaardigheid:  
5 - 10 
 
Redelik gevorderd: hoë mate 
van vaardigheid:      
11 - 20 
 
Uiters kompleks en besondere 
vaardigheid benodig:     
�/3	4	/0	

Afwerking is onafgerond met 
mate van slordigheid:  
5 - 10 
 
Goeie afwerking - kan verbeter:       
11 - 15 
 
Uitstekende afwerking in alle 
opsigte:    
16 - 20 

Elementêre moeilikheidsgraad is 
betrokke:   
2 - 7 
 
‘n Redelike mate van kundigheid 
word verlang:   
8 - 11 
 
Uiters bedrewe vaardighede word 
gedemonstreer:   
3/	4	30																																			
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Goeie visuele trefkrag met 
aantreklike vorm  

Harmonieuse, vloeiende en 
dinamiese lyne  

Effektiewe beklemtoning van 
fokuspunt, indien teenwoodig 

Vleiende skaal en proporsie, bv. 
geen top- of bodemswaar 
elemente.  

Knap aangewende 
ontwerpselemente wat bydra tot 
die elegansie van die item  

Dekoratiewe elemente soos bv. 
beitswerk, kerfwerk en 
segmentering slim aangewend  

Innoverende elemente word in ag 
geneem 

Naam, datum en verkieilik 
houtsoort netjies aangebring  

Skerp detail en simmetrie 

Geen uitskeur van endgrein 

Geen beitel kompressiemerke 

Egalige dikte van wande 

Geen plat vlakke of afweikings op 
rondings  

Geen bulte of holtes op bodems 
van bakke  

Voetstukke ook fyn afgewerk.  

Effektiewe aanwending van die 
soort hout 

 

Slegs draaiwerk en dekoratiewe 
aspekte soos houtsneewerk word 
beoordeel onder vakmanskap, nie 
onverwante aksies soos bv 
segmentering nie.  

Geen sigbare skuurmerke  

Te veel of te min geskuur 

Bedekking sonder onnodige dik 
opbou, traandruppels, strepe 

Geen dowwe endgrein  

Gepas vir tipe hout en 
aanwending van item 

Bodem ook deeglik afgewerk 

 

 

 

Gepaste  afwerking is nie 
noodwendig ‘n foutlose 
hoëglansoppervlak nie 

Moeilikheidsgraad is aansienlik 
en verg heelwat ervaring. 

Benodig fyn vooraf beplanning en 
dikwels gespesialiseerde 
toerusting 

Diep uithol of ondersnitte asook 
dun wande en egalige groot geboë 
oppervlaktes egalig afgewerk as 
voorbeeld 

 

 

 

Slegs draaiwerk word onder  
moeilikheidsgraad beoordeel, nie 
onverwante funksies soos 
beeldhouwerk of houtsneewerk 
wat nie ‘n integrale deel uitmaak 
van die item nie 
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