
Zaklamp DIY



Met dit bouwpakketje kan je je eigen zaklamp bouwen. In de volgende 
slides word stap voor stap uitgelegd hoe je dat kan doen. 

Wil je de materialen voor dit pakketje hebben? Een pakketje met deze 
materialen kan je kopen in het Laboratorium van de Bibliotheek 
Utrecht. Bijvoorbeeld tijdens het Open LAB in de Neude of het KidsLAB
in Overvecht. Voor actuele tijden en activiteiten zie: 
www.bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Veel plezier!

http://www.bibliotheekutrecht.nl/laboratorium


Wat zit er in het pakketje?

- kap van karton
- rondje van karton
- aluminiumfolie
- elektriciteitsdraad
(1 stukje rood en
2 stukjes zwart)
- knoopcelbatterij
- ledlampje
- paperclip
- metalen ring

Wat heb je verder 
nog nodig?

- schaar
- lijm
- tape
- keukenrol
- versiermateriaal 
(verf, glitters, stickers, 
gekleurd papier, etc.)



Hoe werkt een zaklamp?

• Een zaklamp werkt doordat er een stroomkring met een lampje in zit. 
Via dit LabOnline filmpje leggen we je uit hoe een stroomkring werkt. 

• Of leer meer over een stroomkring via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=k2mtpXxWggc

• In de stappen hierna beginnen we met de uitleg van het moeilijkste gedeelte van de zaklamp. 
Het maken van een stroomkring. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnvhd_LJlY8
https://www.youtube.com/watch?v=k2mtpXxWggc


Stap 1. Het lampje testen
Een ledlampje heeft twee 
metalen pootjes.
Het lange pootje is de + kant.
Het korte pootje is de – kant.

Knoopcelbatterij:
De gladde kant is de + kant
De andere kant is de – kant

Om het lampje te laten branden houden we de - kant van 
de ledlampje tegen de - kant van de batterij.
Aan de andere kant houden we de + kant van de ledlampje
tegen de + kant van de batterij.

Brandt het lampje niet?

• Check of je de batterij goed om hebt. Misschien heb je + en – omgedraaid?

• Houd je de pootjes van het lampje goed tegen de batterij?



Stap 2. Aansluiten van het ledlampje

Steek het ledlampje door het gaatje in het kartonnen rondje. Zorg dat het kopje uit blijft steken.

Verbind het rode elektriciteitsdraadje aan de – kant (korte pootje) van het lampje.
Verbind een van je twee zwarte elektriciteitsdraadjes aan de + kant (lange pootje) van het lampje.

Verbinden kun je doen door de uiteindes van de elektriciteitsdraadjes om de pootjes van het lampje te 
wikkelen. Je kunt de verbinding verstevigen met isolatietape.

Als je nu de nog niet gebruikte rode en zwarte draadjes tegen elkaar houdt, gaat je lampje branden.



Stap 3. De batterij vastmaken

Plak het nog niet gebruikte 
einde van het rode 
draadje vast op de - kant
van de batterij. Zorg dat het 
metaal van de batterij en het 
metaal van het draadje stevig 
op elkaar zitten en plak vast 
met tape.

Plak op de + kant van de 
batterij één metalen zijde van 
het andere zwarte
draadje

Test opnieuw of je 
lampje nog brandt.



Knip het aluminiumfolie
op de maat van de kap.

Plak het aluminiumfolie op de 
binnenkant van de trechter.

Plak de kap dicht. Druk hem 
goed aan zodat hij stevig vast 
blijft zitten.

Vouw de kap, zodat 
die een mooie trechterv
orm
krijgt en 
in de keukenrol past.
Plak hem nog niet vast.

Pak het karton voor de 
kap en de keukenrol 
erbij.

Stap 4. De kap van de zaklamp maken

Vouw de trechter nu 
weer dicht, met het 
aluminiumfolie naar binnen. 



Pak je stroomkring erbij en plaats het lampje met de draadjes door de kap.
Zorg ervoor dat het lampje middenin de kap komt. 
Het lampje wijst richting de brede kant (voorkant) van de kap. De draadjes hangen uit de smalle kant 
(achterkant) van de kap.



Stap 5: Houder van de zaklamp

Maak halverwege de 
keukenrol met de schaar 
een gaatje. Vraag hierbij 
hulp van een volwassene.

Beide draadjes duw je 
door de keukenrol.

Het draadje waar de 
batterij tussen zit, gaat 
volledig door de keukenrol 
heen.

Het zwarte draadje dat aan de 
+ kant van de ledlamp 
verbonden is, gaat 
tot halverwege door de 
keukenrol en steek je door het 
gaatje naar buiten. Dit is 
even een priegelwerkje.

Test of je lampje nog steeds 
werkt.

Werkt alles prima: duw dan de 
kap op de houder van de 
zaklamp en lijm deze goed vast.



Sluit het metalen rondje 
aan op het zwarte 
draadje dat halverwege 
de keukenrol uitsteekt.

Verbind de paperclip met 
het uiteinde van het 
draadje dat of die
uitsteekt onderaan de 
keukenrol.

Tip: buig de twee 
puntjes van de paperclip 
iets uit elkaar, zodat 
je makkelijker verbinding 
kan maken met het 
metalen rondje.

Als je nu de paperclip 
tegen het metalen rondje 
drukt, is jouw aan- en 
uitknop klaar. Schijnen maar.

Tip: is het draadje waar 
de paperclip op 
aangesloten te lang? Plak 
dit dan vast aan de
keukenrol (zowel aan 
de binnen- als aan 
de buitenkant)

Stap 6: Aan- en uitknop



Stap 7: Versier je zaklamp

Je zaklamp is klaar!

Als je wilt, kun je hem nu versieren

met bijvoorbeeld (washi) tape, 
glitters, stickers of verf.



Stap 8: Deel je creatie!

Foto's van jouw zaklamp kun je 
mailen naar:

laboratorium@bibliotheekutrecht.nl

of delen op social media met 
#labonline.

Heb je leuke tips over wat je 
allemaal met je zaklamp kan 
doen?

Stuur die ook op!

Houd onze website in de gaten voor nog meer leuke workshops in het 
Laboratorium.
https://www.bibliotheekutrecht.nl/lab

mailto:laboratorium@bibliotheekutrecht.nl
https://www.bibliotheekutrecht.nl/lab

