
Instructable 3: Schuif-arm 
Wat heb je nodig: 
2 x 20 ml spuit  
1 groot stuk Doorzichtige pvc buis 
Uitdrukplaatje: de stokjes met een 3 
erop. 
12 x Splitpennen  

Benodigdheden: 20 ml spuit

a. Pak een 20 ml spuit en trek die uit 
elkaar.

b. Maak een gaatje (met een stanleymes, 
boortje of spijkertje met hamer) in de spuit 
dichtbij de rand.

c. Maak ook een gaatje in het buitenste deel 
van de spuit, aan het uiteinde.  

d. Duw de splitpen van één van de uiteindes 
van je arm door het gaatje in de buitenste 
spuit. Knip de haakjes van de splitpen een 
beetje weg, of duw het zo plat mogelijk. 

e. Bevestig de splitpen aan de andere kant 
van je arm aan de binnenste spuit. 

f. Zet de spuit weer in elkaar.

stap 1 Benodigdheden: Stokjes met een 3 
erop, splitpennen. 

a. Op de opening van het brede ijslolly 
stokje leg je het uiteinde van een gewoon 
ijslolly stokje met drie gaten. Verbindt 
deze met een splitpen. 
Zorg dat alle splitpennen met het kopje 
aan dezelfde kant in het ijslolly stokje 
zitten.

b. Kruis de dunne lollystokjes over elkaar. 
Duw een splitpen door het gat aan de 
uiteindes van de ijslolly stokjes en 
verbindt dit met de andere lollystokjes.
Verbindt de gekruisde ijslolly stokjes bij 
elkaar in het midden.

stap 2

stap 3 Benodigdheden: spuit met schuifarm, 
spuit, doorzichtige pvc buis.

a. Plaats het stukje doorzichtige pvc buis op de 
spuit waar de spuitarm aan vast zit. 

b. Pak een andere spuit, trek die zo lang 
mogelijk uit. Plaats het andere uiteinde van de 
doorzichtige pvc buis op de spuit. Duw naar 
binnen en kijk of je arm beweegt.

c. Haal daarna een spuit weer los, zuig er wat 
vloeistof mee op en zet de 
doorzichtige buis weer terug op de spuit. 


