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Stappenplan voor het maken van de sfeerlamp. 

Stap 1: aftekenen  

Benodigdheden: 

Meetlatje, potlood, stofborstel, 

schuurpapier 

 

Schrijf je naam op de binnenkant 

van het blokje. 

 

Schuur de grondverf lichtjes op tot 
de verf zacht staat. Probeer de verf 

op de hoeken er niet af te schuren. 

 

Verwijder het stof op het 

houtenblokje en op je werktafel. 

 

Teken een kruisje aan de 
bovenkant van het blokje daar 

waar de uitgefreesde opening zich 
bevindt. 
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Teken een diagonaal vanuit het 

hoekpunt waar het kruisje zich 
bevindt. 

 

Meet vanuit het hoekpunt waar het 
kruisje zich bevindt 35 mm af op 

de diagonaal. 

  

Meet vanuit het tegenovergestelde 
hoekpunt 50 mm af op de 

diagonaal. 

 

 

Stap 2: priemen  

 
Benodigdheden: houten blokje en 

priem 

 

Maak een gaatje op de twee 

afgetekende punten m.b.v. de 
priem. 
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Stap 3: boren  

Benodigdheden: veiligheidsbril, 

houten blokje, rode mal en groene 
mal. 

 

Plaats de groene mal in de blauwe 

mal. Zet vast m.b.v. de slotjes 
onderaan. 

 

Schuif het blokje in de mal. Het 

puntje het dichtst bij het kruisje 
moet zich onder de boor bevinden. 

 

Controleer de positie. 

 

Zet de kolomboormachine aan. 

 

 
  

 
Zet eerst je veiligheidsbril op. 

Geen loshangende kleding. 
Lange haren in staart binden.  
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Houd het blokje met je linkerhand 

vast. Boor het gaatje. 

  

Zet de kolomboormachine uit. 

 

Wissel de groene mal met de rode 
mal. Zet vast m.b.v. de slotjes 

onderaan. 

 

Schuif het blokje in de mal. Het 
overblijvende puntje moet zich 

onder de boor bevinden. 

 

Controleer de positie. 

 

Zet de kolomboormachine aan. 
 

 

  
 

Zet eerst je veiligheidsbril op. 
Geen loshangende kleding. 

Lange haren in staart binden.  
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Houd het blokje met je linkerhand 
vast. Boor het gaatje. 

Blaas de spanen weg na elke 
bewerking. 

 

Zet de kolomboormachine uit. 

 

 

 

Stap 4: decoratieve techniek 
(marmeren) 

 

Benodigdheden: houten blokje, 

plastic potje, verf, verfrooster, 
verfbakje, klein penseel 

 

Leg een verfrooster bovenop het 

verfbakje.  
Het houten blokje leg je op het 

verfrooster. 
Plaats de kleuren in volgorde naar 

eigen keuze. 
 

Neem een beetje verf van je eerste 

kleur in een potje. 
De tweede kleur giet je in het 

midden bovenop de eerste kleur.  
Herhaal dit tot al je gekozen 

kleuren in het potje zitten. 
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Giet in het midden van het houten 

blokje het potje uit.  
Je kan dit in strepen uitgieten of in 

draaiende bewegingen.  
De (vele) overtollige verf loopt in 

het verfbakje. 
 

Blaas de verf naar plaatsen waar 
het houten blokje nog niet met verf 

bedekt is. 

Je kan ook gebruik maken van een 
rietje. 

 

Met een penseel kan je DEPPEN om 
de verf verder te verdelen.  

Ga niet wrijven met je penseel! 

 

Op elk rooster kunnen meerdere 
blokjes drogen. 

 

In het verfbakje heb je op het einde veel overtollige verf verzameld. 

Deze verf mag je op het einde verzamelen in een lege verpakking. Wij 
zorgen voor de ecologische verwerking van de verf.  
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Stap 5: stroomkring 

Benodigdheden: drukknop,  
led lichtje, duimspijker, latje, 

kniptang, platte schroevendraaier, 
hamer, baterijhouder, 

ontmantelingstang en rode 
stroomdraad. 

  

Knip een stuk rode elektrische 
draad van 10cm af. 

 

Ontmantel één kant van het rode 

elektrische draadje m.b.v. de 
ontmantelingstang tot aan het 

tweede streepje. 

 

Ontmantel de andere kant van het 

rode elektrische draadje tot aan 
het eerste streepje. 

 

Ontmantel het zwarte elektrische 

draadje van de batterijhouder.  
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Leg het blokje ondersteboven op 
tafel. 

Plaats het LED-lampje in het 
gaatje dat zich niet in de 

uitgefreesde opening bevindt.  

 

Duw de beentjes van het LED-

lampje open.  
Onthoud goed welke het korte en 

lange beentje is. 

  

Neem het rode elektrische 
draadje. 

Splits de kleine draadjes van het 
lange uiteinde in twee delen. 

 

Plaats een duimspijker tussen deze 
twee delen.  

 

Draai de twee delen 

stroomdraadjes terug bij elkaar tot 
één stroomdraad.  

 

Plaats de duimspijker over het 

lange beentje van het LED-lampje. 
Hamer de duimspijker goed vast. 
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Neem het zwarte draadje van de 
batterijhouder. Plaats een 

duimspijker tussen de draadjes en 
draai de draadjes terug bij elkaar. 

 

Hamer deze duimspijker vast over 

het korte beentje van het LED-

lampje. 

 

 

 

Stap 6: drukknop 

Benodigdheden; platte 
schroevendraaier, je houtenblokje 

met baterijhouder en drukknop. 

  

Draai de vijsjes aan de beide 

zijkanten van de drukknop los. 

 

Draai de draadjes van het rode 
elektrische draadje samen. 

Steek dit uiteinde in de drukknop.  
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Draai het vijsje vast met de hulp 

van een medeleerling. 

 

Bevestig het rode draadje van de 
batterijhouder in het andere gaatje 

van de drukknop en schroef het 
draadje vast. 

 

Verwijder de witte schroef rondom 

de drukknop. 

 

Plaats de drukknop in het gaatje. 

Draai de witte schroef terug op de 
drukknop langs de buitenkant van 

het blokje. 

  

Bevestig de batterijhouder aan het 

blokje m.b.v. een duimspijker. 
Hamer de duimspijker goed vast. 
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Stap 7: bal plaatsen en in 

gebruik nemen 
 

Benodigdheden: je houten blokje, 

plastic bol, twee baterijen. 

 

Plaats de plastic bol in het overige 
gaatje.  

 

Plaats de batterijen in de 
batterijhouder. 
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4 In gebruik nemen 

 

Stap 8: Test en problemen 

Druk op de drukknop en kijk of 

sfeerlampje werkt. 

 

Werkt het sfeerlampje niet 
controleer dan volgende dingen: 

1. Zijn de batterijen juist 

geplaatst? 

2. Zitten de rode draden vast in 

de drukknop met het 

ontmantelde gedeelte? 

3. Zit de zwarte draad aan het 

korte beentje van de LED? 

4. Zitten de duimspijkers goed 

over de beentjes van de 

LED? 

5. Doe een test zonder de 

schakelaar en houd de beide 

rode draden tegen elkaar. 

 Werkt het wel: vervang de 

schakelaar 

 Werkt het niet: vervang 

de LED 

 


