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GEOMETRIX is ‘n kleinskaalse houtwerkbedryf gebaseer in Pretoria wat geometries
interessante produkte van hout en/of ander materiale op die mark bring, wat andersins nie
gereeld verkrygbaar of eers bekend is nie. Soms is dit net die simmetrie of rangskikkingsmoontlikhede, ander kere verbasende geometriese eienskappe of fassinerende verskynsels,
wat items laat kwalifiseer om in die GEOMETRIX produkreeks opgeneem te word.

Produkoorsig
A) Praktiese goed vir alledaagse gebruik
Elke produk in hierdie kategorie het een of ander praktiese of nuttige doel.
•

1. Passiewe selfoonluidspreker* R160
o Sit jou selfoon in die gleuf en versterk die klank van die musiek wat speel of
gebruik dit as jy jou selfoon beter wil hoor lui. (LW: Werk slegs as die selfoon se luidspreker aan die onderkant van die selfoon sit.) Dit is ‘n
♪♫♫
passiewe luidspreker, d.w.s. daar word nie enige klank bygesit nie,
die holte kanaliseer net die klank sodat die klank omtrent 30%
♪♫
harder is as sonder die selfoonluidspreker.
2. Selfoonstaander (met of sonder pennegleuf)* R50
o Sit jou selfoon (regop of op sy kant) in die gleuf om jou selfoon netjies
te vertoon. Sommige staanders kom met ‘n ekstra gleuf vir ‘n pen.

•

3. Seshoekige pennehouer (verskillende gatjiekonfigurasies)* R200
o Penne verskil in diktes, dis hoekom die gatjiegroottes van die
verskillende pennehouers ook verskil. Moontlik ook vir ander
gebruike geskik. Wees kreatief!

•

4. Ronde pennehouer (verskillende gatjiekonfigurasies)* R100
o Hierdie pennehouers is kleiner as die seshoekiges en vir diegene
bedoel wat nie heeltemal so baie penne het nie.

o
as 3D kubus

5. Drupmatjielegkaartkubus (2D of 3D legkaart) R250
o Ses drupmatjies om jou koeldank of bierglas op te sit kan of
as ‘n 3D kubus of as ‘n 2D mat gebruik word. Moeilik genoeg
om bietjie van ‘n uitdaging te wees, maklik genoeg om (met
‘n bietjie oefening) vinnig aanmekaar te sit.
Moeilikheidsgraad: 3/10

as 2D mat
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•

6. Kershouers (vir teeliggies), ruitvormig (pak van 6) R180
o Ses ruitvormige kershouers vorm ‘n ster, maar met meer (of minder)
kershouers kan ook ander patrone uitgelê word. Wees kreatief!

o

o

7. Kershouer (vir teeliggies), driehoekig (enkel) R20
o ‘n Driehoekige kershouer is presies die helfde
van die grootte van ‘n ruitvormige kershouer. Dus
kan die twee tipes kershouers goed met mekaar
gekombineer word om nog méér patrone te vorm.

8. Laaghoutkromhoutsaprak (stapelbare wynrak vir 8 bottels) R350
o Kromhoutsap is ‘n mooi naam vir wyn en kromhoutsapbottels moet in ‘n
kromhoutsaprak wat van laaghout gemaak is, gebêre word om in ‘n
laaghoutkromhoutsaprak mooi te vertoon. Dié rak kan maklik aanmekaargesit en deur twee stelle te kombineer selfs nog hoër gebou word.

•

9. Tensegrity vertoontafeltjie R200
o Tensegrity (vanaf ‘tension’ en ‘integrity’) is ‘n struktuurbeginsel gebaseer op ‘n stelsel van
geïsoleerde komponente onder druk in ‘n netwerk van deurlopende spanning wat so
gerangskik is dat die saamgedrukte elemente (stawe of stutte) nie aan mekaar raak nie,
terwyl die trekelemente die stelsel ruimtelik afbaken.
As jy i.p.v. tou (byna) onsigbare visdraad gebruik, lyk dit van ver asof die tafeltjie sweef! Uit
die aard van die saak is hierdie struktuur nie baie stabiel nie, maar vir ‘n “swewende”
potplant in die hoek van ‘n vertrek is dit presies die regte ding.

•

10. Hexagonrak R400
o Hexagonrakke is seshoekige rakke wat tipies in veelvoude
van drie aan ‘n muur gehang word om ‘n moderne voorkoms aan ‘n kamer te verleen. Natuurlik kan ook net een
of selfs méér van die rakke langs mekaar gebruik word.
Die rakke het ‘n buitesylengte van 24cm, is 20cm diep en
is ekstra versterk vir verbeterde stabiliteit.

•

11. Endgreinsnybord* R250-R500
o Houtwerk produseer baie klein stukkies afvalhout. As al die klein
oorblyfsels van ander projekte bymekaar gelym word, ontstaan
die mooiste endgreinsnyborde. Deur al die houtblokkies se
endgrein na bo te oriënteer, word verseker dat die snybord
langer hou, aangesien die hout in dié oriëntasie die beste
weerstand teen slytasie bied.
Elke endgreinsnybord lyk anders. As jy van een hou, koop hom
gou, want daar sal nie nog presies só een wees nie!
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•

12. Kriptiese kalender R200
o Dié kalender is anders as wat jy van ‘n kalender gewoond is. Gee dit vir vriende as ’n geskenk
en kyk hoe lank dit vat vir hulle om uit te vind wat dit is. Indien hulle geen hot of haar kan
uitmaak nie, gee dan die ‘vensters’ by en laat hulle wéér probeer. Die vensters kan so oor die
weeksdag, dag van die maand en maandnaam geplaas word, dat die datum duidelik te
voorskyn kom.
Die kriptiese kalender kom met ‘n staander wat op twee verskillende maniere gebruik kan
word en is ook met gaatjies voorsien om aan die muur vas te maak.

•

13. GEOMETRIX boog-gazebo R8000
o Die GEOMETRIX boog-gazebo is gemaak van ‘n kombinasie van denne- en salignahout en is
baie groter as enigeen van die ander GEOMETRIX-produkte en betower deur sy
eenvoudigheid. Geen skroewe of skaniere is nodig om dié gazebo te laat staan nie, maar dit is
wel moontlik om die struktuur met toue aan tentpenne wat in die grond geslaan word te
stabiliseer teen wind, alhoewel hy heelwat swaarder is as gewone aluminium gazebos en nie
sommer sal wegwaai nie. Met tot 2.3m vryhoogte (by sy hoogste punt) kan selfs die lang
mense gemaklik onder die gazebo beweeg. Die gazebo kan son, wind en reën weerstaan en
kom dus met ‘n hoë kwaliteit seil, wat waterdig en UV-bestand is. SLEGS BESKIKBAAR OP
BESTELLING!
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B) Ontrafelingsprobleme
Hierdie tipe raaisels bestaan uit toue, ringe, knope, gate, balletjies, houtblokke, en dies meer,
waarby die doel is om die verskillende voorwerpe op so ‘n manier te ontrafel om ‘n spesifieke
doel te bereik, soos bv. om ‘n ring los te kry of die posisie van een voo rwerp in die konstellasie
te verander. Van die ontrafelingsprobleme is redelik eenvoudig, ander kan jou nogal laat dink!
•

14. Skei die twee toue R70
o Ontrafelingsprobleem vir beginners. Skei die twee toue van mekaar!
Kry jy dit reg? Sit die twee toue weer bymekaar en gee hulle nou vir jou
vriende en kyk hoe lank hulle vat om dit reg te kry. Moeilikheidsgraad: 1/10
•

15. Bevry die ring! R70
o Kry die ring los (en sit hom weer terug as jy dit reggekry het).
Mans: Gee dit vir jou meisie om op te los as jy oorweeg om met haar te trou.
Indien sy dit regkry, weet jy sy is slim genoeg vir jou.
Vrouens: Begin solank oefen!
Moeilikheidsgraad: 2/10

•

16. Hartelus (“Salomoniese wysheid”) R100
o Twee trane hang elk op hulle eie lus van dieselfde tou. As jy een van hulle na die
ander een se lus toe bring en hulle langs mekaar plaas, ontstaan 'n hart. Daar is
net een probleem: Die tou tussen die twee trane gaan deur 'n gat wat kleiner is
as 'n traan! Jy het Salomoniese wysheid nodig om dit reg te kry! Probeer na
hartelus en as jy dit reggekry het, skei die hart weer in twee deur elke traan weer
op sy eie lus te laat rus. Oorspronklik kom hierdie ontrafelings-probleem al uit die
sewentiende eeu! Moeilikheidsgraad: 4/10

•

17. Eureka! R120
o Die doel van Eureka is om die ring los te kry (en weer terug te sit). Die ring gly
verby die paal en die twee balletjies, maar kom nie verby die plaatjies aan die
eindes van die tou nie. Die ring en die plaatjies pas deur die gleufie, maar die
balletjies pas nie daardeur nie. Hoe nou gedoen? As jy dit reggekry het, mag jy
soos Archimedes destyds "Eureka" (= "Ek het(dit) gevind") uitroep, maar moenie
nou soos hy (na bewering) kaal deur die strate loop nie! Probeer eerder om die
ring weer in sy beginposisie terug te sit! Moeilikheidsgraad: 7/10

•

18. Dink-'n-Drink R350
o Jy mag drink as jy dink! Ontrafelingsprobleem met ‘n beloning:
Kromhoutsap (of soortgelyke lawaaiwater)! Baie goed geskik as
geskenk vir mense wat meer moet dink voordat hulle drink! ☺
Moeilikheidsgraad: 4/10

C) Pak-die-boks
Hierdie tipe legkaartspeletjies se doel is om ‘n beperkte aantal stukke in ‘n sekere begrensde
ruimte in te pas deur die verskillende dele reg te draai en te orden. Goeie oefening as jy beplan
om jou kattebak vir daardie vakansie te pak!
•

19. Binne-die-boks (klein) R200
o As dit eers blyk asof die agt silindervormige houtblokkies nie
in die boks kan pas nie, moet jy dalk vir ‘n verandering
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bínne die boks begin dink. Moeilikheidsgraad: 5/10
•

20. Binne-die-boks (groot) R240
o 16 silindervormige houtblokkies moet in die boks inpas. Eers moet
alle silinders in dieselfde rigting kyk, dan in twee verskillende rigtings,
dan drie en ten slotte vier. Jy slaag sodra alle silinders binne-in die
boks is en die deksel kan sluit. Moeilikheidsgraad: 6/10

•

21. Sewe kleure R110
o Sewe verskillende poligone moet plat in ‘n raam inpas. Dis
maklik om ses in te pas, maar hoe kry jy die sewende een in?
Moeilikheidsgraad: 5/10

•

22. 36 Pixel R240
o Wat beteken Trîsol? Dié woord sal jy nie in ‘n woordeboek kry nie, maar jy sal dit wel kan skryf
as jy die agt helder blokkies van hierdie legkaart reg gaan plaas. Wat egter méér indrukwekkend is, is dat dit moontlik is om deur die 8 donker pixels op ‘n sekere manier te rangskik
128 verskillende verskillende prentjies verkry
kan word. Al bestaan die prentjies bloot uit 36
pixel – of eintlik net uit 8! – kan van die prentjies wat so ontstaan maklik geïdentifiseer word,
as letters, syfers, diere, pyle en dies meer.
Andere is maar net nog ‘n “Trîsol”, m.a.w. iets
wat jy kan herken, maar wat nie noodwendig
bestaan nie. Geskik vanaf 6 jarige ouderdom.

D) Enigmas
Hoe kan dit wees? Op die eerste oogopslag lyk dit asof die geometrie sekere toestande nie sou
toelaat nie, maar hoe is dit dan moontlik? Laat jou dink!
•

23. Ekstra vierkant in die driehoek R60
o In die een konfigurasie is daar plek vir die klein
vierkant, in die ander een nie. Hoe is dit moontlik?
•

24. Kano met pagaai R100
o Die pagaai (spaan) is van een stuk soliede hout gemaak en die kano
ook. Hoe pas die pagaai deur die gatjie in die kano?

• 25. Cupido sy pyl R80
o Die aangeleentheid van die hart het nog altyd vir mense
bekoor. Hoe het Cupido se pyl dan in die hart beland?
Dalk sal jy die raaisel oplos, maar oppas dat jy nie ‘n hart
(of pyl) in die proses breek nie! Gee jou (ongebroke) hart
en pyl vir jou geliefde as 'n simbool dat julle altyd saam sal wees…
Cupido se pyl is ook met kleiner afmetings – vir gebruik as ‘n sleutelhouer – beskikbaar teen
dieselfde prys.
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E) Strategiespeletjies
Die speletjies in hierdie kategorie is geskik vir twee of meer spelers.
•

26. Quattro (“Boereskaak”) R350
o ‘n Vinnige strategiespeel vir twee (of selfs drie of vier) spelers,
waar albei probeer om vier blokkies wat iets in gemeen het in ‘n
ry te kry om te wen. Soortgelyk aan “kringetjies-en-kruisies”,
maar moeiliker en interessanter. Makliker en vinniger as skaak,
maar met net so veel pret. Geskik vir alle ouderdomme.

F) Kerfblokkies
Kerfblokkies (‘burr puzzles’) is 3D-legkaarte, waar houtblokkies met kerwe inmekaar moet pas
om ‘n sekere vorm te bekom. Moeiliker as wat dit lyk!
•

27. 6-deel kerfblokkies (3 variante beskikbaar) R120
o Moenie dink net omdat daar slegs ses dele is, dat hierdie tipe legkaart
maklik is nie! Daar is drie verskillende 6-deel kerfblokkies beskikbaar.
Van buite af lyk hulle identies, maar as jy hulle uitmekaar haal, sien jy dat
hulle kerwe van mekaar verskil. Moeilikheidsgrade: 7/10, 7/10, 3/10

G) Tangrams
Tangrams is ou tradisionele Sjinese speletjies waar ‘n sekere aantal geometriese vorms
(genoem ‘tans’) op ‘n spesifieke manier gerangskik moet word om verskillende prentjies
(tangrams) te verkry.
•

28. Towertulp R150
o Herrangskik die sewe dele van die Towertulp om
meer as 100 prentjies te verkry. Goeie oefening
om waarnemingsvermoë te verbeter. Geskik
vanaf 6 jarige ouderdom, maar die Towertulp
kan selfs volwassenes nog koppe laat krap!

H) Vroetelgoed
Vroetelgoed (‘fidget toys’) stel jou in staat om besig te bly, sonder om iets te bereik.
•

29. Oneindige kubus R160
o Agt klein kubusse is met skaniere verbind om ‘n groter kubus te
vorm wat net aanhou oopvou.

•

30. Jakobsleer R90
o Ses houtblokkies is op so ‘n manier aanmekaar vasgemaak dat dit lyk
asof hulle “val”. Sedert jakobslere die eerste keer hulle verskyning
teen die einde van die 19de eeu gemaak het, bly
hulle vir mense fassineer!
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I) Ander legkaarte
Legkaarte wat bietjie ander reëls het as tradisionele legkaarte.
•

31. Die moeilikste 3-deel legkaart ooit! R50
o Rangskik die drie dele om ‘n spieël-simmetriese vorm te kry. Vir ‘n 3deel legkaart nogal ongelooflik moeilik! Moeilikheidsgraad: 10/10

J) Legkaarte vir jong kinders
Meer tradisionele legkaarte wat geskik is vir kinders van 2 tot 8 jaar.
•

32. Verskillende diere of landskapstonele R140 – R160
o Voeg alle dele in die regte posisie om die legkaart te voltooi.

K) Produkte van ander materiale
GEOMETRIX het ook produkte in aanbod wat geometries interessant is en nie hoofsaaklik uit
hout gemaak is nie.
•

33. Sandskap* R250
o Sandskappe is landskapstonele tussen twee aan die kante met silikon
geseëlde glasplate wat stadig uit vallende sand gevorm word. Om na ‘n
sandskap te kyk is soos om in die vlamme van ‘n vuur of na die branders
van die see te kyk. Elke sandskap is anders en geen landskapstoneel herhaal
ooit nie! Daar is drie verskillende kleure sand gebruik: bruin (Kalahari), rooi
(Namib) en groen (Malawi).

Algemeen
•
•
•

•
•
•
•

Houtwerk is arbeidsintensief van aard. Neem dit in ag as jy ‘n produk bestel, wat moontlik nie op die
stadium in voorraad is nie.
Nuwe bykomende produkte sal van tyd tot tyd vrygestel word.
Terwyl vir die meeste GEOMETRIX produkte gepoog word om uniformiteit binne ‘n produklyn te
handhaaf, mag produkte met ‘n * gemerk onder mekaar verskil. Dit mag wees omdat die tipe hout
wat gebruik word groot verskeidenheid vertoon (selfoonstaanders en -luidsprekers,
endgreinsnyborde), verskillende konfigurasies beskikbaar is (pennehouers, kerfblokkies) of
verskillende sand gebruik is (sandskappe).
Moeilikheidsgrade en ouderdomsgeskiktheid is subjektief en behoort slegs as aanduiding te dien.
By alle items wat ‘n oplossing nodig het, sal die oplossing saam met die koop van die produk verskaf
word.
Jammer: Die kromhoutsap is ongelukkig nie by die produkte ingesluit nie. 
Die aanbod en pryse kan sonder vooraf kennisgewing verander.
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Webblad: www.geometrix.info

2021/10/14

Ewald Graefe
Absa tjekrek 4058512754
The Grove 632005
NB: Verwysing: Jou naam en van

