
https://www.youtube.com/c/Makekit

God Jul fra oss i MakeKit

Julestas
Byggeveiledning
Designet og produsert i Norge. 

Video
I denne linken finner du 
video-byggeveiledning og annen 
inspirasjon til bruk av Julestas

1 Finn frem delene
Delene du trenger: 
1x - Plast sirkler
2x - Tresirkler
2x - Røde gummi ringer 7mm
2x - Røde gummi ringer 2mm
1x - Batteri
1x - LED
1x - Snor

Instruksjonene fortsetter på neste side

2 Forberede
Ta av beskyttelsesplasten 

Made in Norway



3 Koble LED-lys
Sett på gummiringer 2mm
Sette inn batteri
Lang leder = Pluss +
Kort leder = Minus -

4 Sette sammen 1/3
Plasser en del av tresirkel og plastsirkel 
sammen. 
Plasser så LED og batteri inni plast-sirkelen. 

5 Sette sammen 2/3 
Plasser den andre tresirkelen slik at LED og 
batteri blir lukket inne. 
Sett på de gummiring 7mm på topp og bunn. 

6 Sette sammen 3/3 
Tre snoren inn i toppen av Julestas. Det er en 
fordel å skru med kolokka når snoren trekkes 
gjennom. 
Knyt så en knute. 

7 Pynt til jul
Heng eller plasser Julestas der du mener den passer. 
Ta gjerne ut batteriet slik at du kan sette det inn og lyse opp 
når det næremer seg julekvelden. 



micro:bit V1 & V2Works with

God Jul fra oss i MakeKit

WonderKit system er bygget for micro:bit computeren.
Byggesettene er en del av 
WonderKit systemet.

Bygg og programmer din egne micro:bit bil ved å benytte den medfølgende malen, eller 
lag ditt helt eget design ved å benytte bokser og lignende. 
Vær kreativ med både design, konstruksjon, funksjon og kode. 

Wheel:bit

Koding
Bygging
Kjør

Nybegynner Nybegynner

Lag en eget micro:bit sveverbil med malene, og lær om både geometri, algebra og 
problemløsning. Dette er et spennende sett for både unge og voksne, og det kan brukes til 
mange forskjellige versjoner, som katamaran, båt og mer. 

Hover:bit

Koding
Bygging
Drift

Nybegynner Nybegynner

Verdens første micro:bit drone som i tillegg kombinerer relevante ferdigheter for å 
håndtere teknologiens fremtid. Dette er et STEAM-lærende byggesett, som vil 
engasjere studentene på en mer kreativ og praktisk rettet måte. 

Air:bit

Koding
Bygging
Fly

Nybegynner Nybegynner

Bubble:bit
Roboten som lyser, vinker og blåser såpebobler. 
Bubble:bit er laget for å gi en god introduksjon til micro:bit og mulighetene. 
Koble lys, servoer og DC-motorer. 

Koding
Bygging
Bobler

Nybegynner Nybegynner

Make Play Learn
WonderKit produktene er produsert i Norge i lokalene til Tanbergs Radiofabrikk, og er laget 
av bærekraftig bjørkefiner. More information: makekit.no

    onderPart of
Made in Norway

Alder: 7+

Alder: 11+

Alder: 14+

Alder: 8+

Tilbud ink. 2x micro:bit

1599.-
Ordinær pris 1999.-

Tilbud ink. 1x micro:bit

799.-
Ordinær pris 999.-

Tilbud ink. 1x micro:bit

559.-
Ordinær pris 699.-

Tilbud ink. 1x micro:bit

519.-
Ordinær pris 649.-



https://www.makekit.no/

micro:bit
    onder

Recargable 
battery

LED

DC Motors

Servos

20% rabatt på årets julegaver
MakeKitJul2022
Denne linken fungerer på alle MakeKit produkter 
frem til 19. Desember kl 12:00

Raslebot
Møt RasleBot, det lille elektroniske dyret 
du lager selv kobler og som beveger seg 
bortover gulvet eller borde. 

Alder: 6+

Kolibri
Bygg din egen kameradrone!
Denne dronen gir en grunnleggende erfaring, 
og lar deg streame bildet fra kamera rett til 
mobilen!

Alder: 10+

Info om: BBC micro:bit
En mini-datamaskin laget for skolen og å lære 
programmering. 
micro:bit har en rekke sensorer og innganger slik som; lys 
og temperaturmåler, radio, kompass og akselerometer. 

Les mer her: https://www.makekit.no/microbit/

Tilbud 

159.-
Ordinær pris 199.-

Tilbud 

799.-
Ordinær pris 999.-


