
de bast
De huid van de plant. Dit is het buitenste deel van de plantenstengel of 
boomstam.

de schors
Het buitenste (dode) deel van de bast.

de rui
Het verwisselen van een vacht of verenkleed. Dieren krijgen een dikkere (winter-) of dunnere 
(zomer-) vacht.

vervellen
Het verwisselen van vel of huid.

het chitine
De stof waarvan je nagels zijn gemaakt. Ook de huid van geleedpotige dieren zoals insecten is 
hiervan gemaakt.

de geleding
Een gewricht waarmee twee delen (segmenten) van bijvoorbeeld een kreeft, krab of insect  aan 
elkaar vastzitten.

vitamine D
Een stof die in je huid gemaakt wordt van zonlicht. Je hebt deze vitamine nodig voor gezonde 
botten.

het eelt
De extra dikke hoornlaag van je huid, bijvoorbeeld onder je voeten.

de hoornlaag
Het buitenste, (dode) deel van je huid. Je zou kunnen zeggen: de schors van je huid.

de talgklier
Een klier in je huid die talg (vet) afscheidt.

de albino
Iemand die geen pigment in de huid heeft. Vaak herkenbaar door wit haar en soms door rode ogen.

de beschermingsfactor
De mate waarin een zonnebrandmiddel je beschermt tegen de zon. Hoe hoger de factor, hoe beter 
de bescherming.

het profi el
Geribbelde oppervlakten en verstevigende vormen zoals balk en buis.

de constructie
Het bouwwerk.

de boogconstructie
Een bouwwerk waarin een boogvorm zit.
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de spitsboog
Een boog die boven eindigt in een punt.

de driehoeksconstructie
Een bouwwerk waarin een driehoek zit.

de piramidevorm
Een bouwwerk dat staat op een vierkant met daarop vier driehoeken die in een punt bij elkaar 
komen.
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