
▪ Schroevendraaier 

▪ Boormachine  

▪ Potlood    

▪ Groot rond metaal 

▪ Klein rond metaal 

▪ Batterij  

▪ LED  

▪ Fitting  

▪ Zoemer  

▪ Paperclips  

▪ Lasdraad 

▪ Tape  

▪ Vijsjes 

▪ Houten plank 

 

 

   

Neem al de materialen klaar. 

 
 
 

 Maak de vorm van je bibberspiraal. 
Hiervoor gebruik je de lasdraad. Je kan de 
lasdraad rond een buis plooien om er 
lussen in te maken en zo vorm te geven aan 
je bibberspiraal. 

 

   

Teken op het plankje de plaats waar het 
spiraal gaat beginnen en eindigen. Zorg 
ervoor dat dat de 2 gaatjes op dezelfde 
hoogte zitten.  
Boor op die plaatsen een gaatje.  

 
 

 
 

Probeer de gaatjes eens uit. Past je spiraal 
er goed in? 

 



 

Neem een nieuw stuk lasdraad en vorm je 
handstuk. Maak bovenaan een lus (deze 
mag niet te groot zijn, anders is je 
bibberspel te makkelijk). Maak hierbij ook 
gebruik van een buis. 

 
 

 Neem je handstuk en tape aan het einde 
hiervan een elektrische geleider.  

 
Leg dit onderdeel even opzij.  

 

Zet de fitting rechts op het houten plankje. 
Je vijst de fitting vast, maar niet helemaal 
want de elektrische geleiders moeten er 
achteraf nog onder.  

 
 
 
 

 Verbind een zwarte elektrische geleider 
met een paperclip. Deze paperclip gaan we 
verbinden met de batterij. 

 
 

   

Plaats de zoemer links van de fitting op de 
houten plank. Deze vijsjes kan je wel volledig 
vastdraaien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verbind de zwarte elektrische geleider die 
je met de batterij verbonden hebt, ook met 
het begin van de zenuwspiraal (links). 

 



 

 

 

 

Verbind een rode elektrische geleider met 
een paperclip. Ook deze paperclip gaan we 
verbinden met de batterij.

 

 Verbind de rode elektrische geleider en de 
zwarte geleider van de zoemer met de 
fitting. Je draait de draadjes rond het vijsje 
en vijst dit verder vast. 

 

   

Neem je handstuk er terug bij. Je gaat de 
elektrische geleider van je handstuk samen 
met de rode elektrische geleider van de 
zoemer verbinden met de andere kant van 
de fitting.  

 
 

 Hef de rechtse kant van je spiraal uit het 
gaatje zodat je je handstuk rond het 
bibberspiraal kan zetten. 

 

   

Werkt het niet?  
Ga dan na of alles goed aangesloten is en 
probeer nog eens.  

  

 


