
	 	

TEKENFILMMACHINE 
Gefeliciteerd met je bouwpakket.  
Vanaf nu kun je je eigen tekenfilms 
maken. We hopen dat je er veel  
plezier aan zult beleven! .   

  
Stuur eens een foto of laat een  
bericht achter hoe het geworden is.  
We horen graag van je. 
 
Technische groet,  
TechMies.      
          
www.techmies.nl             
 

Benodigdheden:  
Zie overzicht rechts. 
Verder nog: 
Hamer, schaar, 
nietmachine, lijm,  
viltstiften  

TECHNIEKFABRIEK 

	

Belangrijk! 
Leg iets onder je materiaal (bijvoorbeeld een 
plank hout), om beschadigingen te voorkomen!	

Stap 1 
Sla met de kleine spijkers het korte latje (pootje) 
vast aan de lange lat, daar waar stipjes staan 
moeten de spijkers. Doe dit ook aan de andere 
kant.	



	

	

	

Stap 7 
Gebruik de animatievellen met plaatjes (Let op, 
plaatjes aan de binnenzijde!) of maak zelf 
bewegende beelden met het lege voorbeeldvel. 
Teken minimaal 10 plaatjes.  
Om de tekenfilm te kunnen zien kijk je door de 
gleufjes (kijk naar het plaatje boven).	

Stap 5 
Verbind de grote en de kleine katrolwiel met een 
elastiek. Kan het al draaien? Van bovenaf ziet het 
er dan zo uit.  
 
Draait je kleine katrolwiel onder de deksel niet 
goed? Dan sleept het misschien aan. Probeer het 
katrolwiel dan iets hoger op het stokje zetten zodat 
het iets boven de lange lat uitsteekt.   

Stap 4 
Tik met een hamer eerst het korte stokje op het 
buitenste gat van het grote katrolwiel. Op het 
stipje van de lange lat zet je het grote wiel vast. 
Gebruik hiervoor de lange spijker.  
 
Let op!! Eerst de kraal en dan het grote wiel.	

Stap 3 
Druk het lange stokje door de deksel (stickertje aan 
onderkant) en ook door het wiel en als laatste door 
het kleine katrolwiel (wiel met gleuf). Maak de 
deksel, wiel en katrolwiel vast met dubbelzijdig tape 
(zie plaatje). Laat het stokje onderaan het katrolwiel 
uitsteken en zet het in het gat van de lange lat. 

Stap 2 
Van bovenaf ziet het er dan zo uit (Het gat 
en de stip op de lange lat moeten naar 
boven wijzen).	

Stap 6 
Knip het zwarte vel door over de lange zijde. Knip 
de gleuven uit het papier. Smeer de gemarkeerde 
gedeeltes in met lijm of gebruik een nietmachine 
en maak er een trommel van. Zet de rand van de 
trommel in de deksel en maak de trommel vast 
met dubbelzijdig tape. 	

	 	

	

	

Meer animatievellen kun je downloaden op www.techmies.nl/downloads. 


