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Om mens en materiaal omhoog te brengen gebruikt men 
toestellen als een schaarlift. Tijdens dit projectje maken we 
onze eigen miniatuur schaarlift en kan je ontdekken hoe ze 
werken. 

 

 

 

 

 
Deze opdracht is geschikt voor Tieners (10 tot 12-jarigen). 

 

 
Deze materialen en grondstoffen heb je nodig:   

Materialen Grondstoffen 

• Kniptang 
• Ronde bektang 
• Breekmes 
• Boormachine (+ boor 2mm en 3,5mm) 
• Nietjesmachine 
• Superlijm 
• Plakband 
• Metaaldraad 

• 12 ijsstokjes of keelstokjes 
• 4 satéstokjes 
• 2 spuiten (10ml) 
• Slangetje 
• Karton 

 

 

 

TIP: Als je tijdens één van de volgende stappen je 
houten stokjes zouden breken, geen paniek! 
Gebruik dan de nietjesmachine om je stokje te 
verstevigen 

 

 
  

 DIY Hydraulische schaarlift 

Doelgroep 

 Benodigdheden 

  Aan de slag 
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Stap 1 
 

Stap 2 

  
• Neem de 12 houten stokjes 
• Plaats ze op een stapeltje en doe er tape 

rond 
• Teken 3 stipjes op het stokje, 2 aan de 

uiteinden en 1 in het midden, 
• Boor de 3 gaten met de boormachine, vraag 

hiervoor hulp indien nodig. Gebruik een boor 
met diameter 2mm 

• Eens de gaten geboord zijn, maak je de 
stokjes terug los van elkaar  

• Leg 2 stokjes in het midden op elkaar 
• Knip een stukje metaaldraad af en plooi er 

een lus in met de ronde bektang 
• Steek het andere uiteinde door de stokjes en 

plooi aan de andere kan ook een lus aan de 
draad 

• Knip de overtollige draad af 
• Doe dit tot je 6 paar kruisjes hebt 

 

Stap 3 
 

Stap 4 

  
• Hang nu telkens 3 paar kruisjes aan elkaar 
• Gebruik hiervoor de metaaldraad en plooi er 

lusjes aan zoals in de stap hiervoor 

• Neem 1 van de 2 schaararmen die je zojuist 
hebt gemaakt en boor de 4 vrije gaten uit 
met een grotere diameter boor (3,5mm) 
zodat de satéstokjes er door kunnen. 
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Stap 5 
 

Stap 6 

 

 
 

 
• Kort de 4 satéstokjes wat in, kies zelf de 

breedte van je lift. Gebruik de kant van het 
satéstokje met de puntige kant 

• Steek de 4 satéstokjes door je schaararm met 
de grotere gaten 

• Steek dan de puntige kant van de 4 
satéstokjes door de kleinere gaten van de 
andere schaararm 

• Neem nu de superlijm en lijm de 4 
satéstokjes vast ter hoogte van de 8 gaten 

• Laat de lijm drogen 

• Zet je lift op een stuk karton 
• Knip wat ijzerdraad af, doe de draad over 1 

van de satéstokjes en steek ze door het 
karton 

• Aan de onderkant kan je de draden in elkaar 
draaien, zorg dat er wel nog wat speling is 
zodat de lift nog kan bewegen 

• Knip de overtollige draaduiteinden af 

 

Stap 7 
 

Stap 8 

  
• Boor 2 gaatjes van ongeveer 2mm in de spuit, 

vraag hiervoor hulp indien nodig 
• Knip een stuk metaaldraad af en doe de 

draad rond het satéstokje dat niet vasthangt 
aan het karton, en doe de draad door de 
gaatjes in de spuit 

• Plooi terug lusjes aan de draad zodat het vast 
zit 

• Neem nog een paar stukjes metaaldraad en 
doe ze om de spuit en door het karton 

• Draai de draad zeer stevig in elkaar aan de 
achterkant zodat de spuit stevig vast zit 
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Stap 9 
 

Stap 10 

  
• Knip een stukje slang af van ongeveer 10cm 
• Vul de andere spuit die niet vasthangt met 

water 
• Schuif de slang op de spuit met water 
• Spuit water door de slang tot er geen lucht 

meer in zit (purgeren) 
• Sluit het vrije uiteinde van de slang aan op de 

spuit die vast zit 
• Maak de spuit met water terug los en vul ze 

opnieuw met water 
• Hang de spuit met water opnieuw aan de 

slang 
• Resultaat: de vaste spuit is leeg, het buisje zit 

vol met water en de losse spuit is gevuld 

• Bijna klaar: neem nu een stukje karton en 
knip het op maat, zodat het bovenop de 2 
satéstokjes kan liggen 

• Plak het karton onderaan vast aan 1 
satéstokje 

Je kan nu eens testen of je lift werkt. Wees voorzichtig zodat je slang niet kan loskomen! Druk de 
spuit in en je lift zou naar boven moeten gaan. Het kan zijn dat je een klein duwtje moet geven voor 
dat je lift in beweging komt. 

 

 

 
In dit filmpje https://youtu.be/lRmEllgBWFs kunnen jullie de demonstratie vinden van 
het project.  

Probeer eerst zelf de proef uit te voeren, maar wanneer het niet lukt, dan mag je zeker 
dit filmpje bekijken. 

 

 
Wil je nog meer weten over dit onderwerp, bekijk dan zeker deze links.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaarhoogwerker  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrauliek  

Bron: Lifting Jack. (z.d.). Arvind Gupta Toys. Geraadpleegd op 22 april 2021, van 
http://arvindguptatoys.com/toys/Liftingjack.html  
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