
Whack - A - V irus

Gereedschap:
- lijmpistool
- stanleymes en snijmatje
- liniaal
- schaar
Materiaal
- dik karton, beste van een kartonnen doos
- lege keuken - of wc rol
- duct tape
- 5 of meer ijsstokjes 
- plastic stokjes van 8-9 cm (eetstokjes, of rietjes)
- groene pompoentjes van ongeveer 2,5 cm
- wiebeloogjes
- rode kraaltjes
- een kleine hendel (bijv. schroevendraaier, ijsstokje, tandenborstel)
- lijm (stick, gewone lijm en lijmpistool) 

Eventueel andere materialen om spel mee te versieren:
Washi tape, gekleurd papier, verf..

Je kunt de volgende materialen gebruiken

Instructie

Dit fantastische DIY-spel van TechnoChic willen wij graag met je 
delen!! Maak dit spel zelf en ‘whack’ het corona-virus tot moes.
Kijk voor de bouwinstructie vooral ook op 
https://www.youtube.com/watch?v=0RAAhySnIgk&t=1s

Print eerst de sjablonen voor het spel (zie sjablonen spel).
Kijk of je karton kunt vinden van zo’n 0,5 cm dik en waar de sjablonen 
op passen.
Als je geen printer hebt, kun je de vormen en afmetingen zelf tekenen.

Stap 1

Knip eerst alle sjabloonvormen uit met een schaar. Trek vervolgens de 
sjablonen met een potlood over op karton en knip of snij de vormen uit 
het karton. Om de binnenste cirkelvormen uit te snijden, kun je kleine 
gaatjes prikken langs de rand van de cirkel. Daarna kun je met een 
mesje langs deze gaatjes snijden en komt de cirkel los. Bewaar de 
uitgeknipte cirkels voor de hendels op het eind.

Stap 2



Nadat je het binnenkant van de zijkant hebt uitgeknipt, ge-
bruik je een priem of een scherp voorwerp om de gaten uit 
te steken waar deze worden weergegeven. Let op: dit stuk 
is niet symmetrisch! Als je dit patroon met de hand tekent 
zonder printer, houd er dan rekening mee dat het midden 
van de gaten 6,5 cm vanaf één kant moet zijn (wat niet in 
het midden ligt).

Stap 3

Stap 4
- Pak je (wc-)rol en snij deze in 3 stukken van ongeveer    
  2,5 cm.  
- Maak de rolletjes plat en en ‘kneed’ ze een beetje zodat 
  ze wat flexibel worden en makkelijk te bewerken zijn.
- Steek de ringen door de plaat van de ‘bovenkant’ zodat 
  ze precies gelijk zijn aan de bovenkant (dus niet 
  uitsteken). 
- Gebruik een lijmpistool om de rolletjes aan de boven-  
   plaat vast te lijmen.

Stap 5
Lijm een   kleurig stuk papier op de ‘binnenkant zijkant’. 
Prik gaten in het papier waar de gaten in het karton 
moeten komen te zitten.

Stap 6

Lijm de voorkant van de doos op de bovenkant van de 
doos in een hoek van 90 graden. De bovenkant van de 
doos hangt over de voor- en zijstukken, dus zorg ervoor 
dat de bovenkant bij het lijmen over de rand van het 
voorstuk gaat.



Lijm de ‘steunstukken’ aan de zijstukken, zorg ervoor dat 
ze precies op de onderkant uitlijnen. Plak de zijstukken 
eerst met plakband op hun plaats voordat je gaat lijmen 
om zo de hoeken goed uit te lijnen. Zorg ervoor dat het 
voorstuk de zijstukken overlapt. Lijm de zijstukken op de 
doos.

Stap 7

Stap 8
Steek de ‘binnenkant podium’ tussen de zijsteunen en 
de ‘virushouders’ van de wc-rol. Let op, dit stuk is niet 
symmetrisch, dus controleer of de gaten van de ‘binnen-
kant podium’ zich in het midden van de 
virushouders bevinden. Als dat niet het geval is, moet je 
het stuk omdraaien. Zodra de gaten zijn uitgelijnd, lijm je 
de verbindingen op hun plaats.

Stap 9
Pak je ijsstokjes en plastic stokjes. Knip een stuk duct-
tape van 2,5 cm af en leg het op de tafel met de 
klevende kant naar boven. Leg het stokje en plastic 
staafje erop, ongeveer 0,5cm uit elkaar en wikkel het 
tape er omheen.
Herhaal dit totdat je 3 scharnieren hebt.



Meet en markeer 6,5 cm vanaf het tape-uiteinde van de ijsstok (zie foto hieronder).
Duw de ijsstokjes in het achterstuk en stop bij het streepje.
Knip stukjes ducttape ter grootte van een ijsstokje en plak de ijsstokjes op hun plaats, zie de foto. Plak tape 
aan de boven- en onderkant en wikkel eventueel wat extra om het stokje zodat deze goed blijft zitten. Je 
zou nu 3 werkende hendels moeten hebben!

Stap 10

Stap 11
Steek de plastic stokjes van onderaf in het ‘podiumplaatje’ 
en schuif het achterstuk op zijn plaats. Lijm met het 
lijmpistool de achterkant van de doos op zijn plaats.

Je hebt nu de doos af!!



Nu is het tijd dat je een mooi ontwerp voor de doos gaat maken en deze verder versiert. Je kunt naar het filmpje op youtube 
(zie begintekst) of onderstaande fotos kijken voor verdere inspiratie.

Stap 12

Gebruik hier de rondjes die je eerder uit het karton 
hebt gesneden



Nu nog je virus-poppetjes maken en een ‘hamer’ om ze mee te whacken...
Zoek of maak groene pompoms, lijm hier rode kraaltjes op en 2 wiebeloogjes. Leg ze daarna op de plastic 
staafjes in de ‘virushouders’. 
Maak een hamer van bijvoorbeeld een leeg flesje hand-desinfect. Tape hier een handvat van bijvoorbeeld 
een schroevendraaier, of tandenborstel aan vast.

Stap 13

Stap 14   Whack tijd!!!
Hoe het spel te spelen:
- Vraag aan een familielid of vriendje om te helpen
- Een speler drukt op de hendels aan de achterkant van de machine.
- De andere speler probeert de virussen te meppen zodra ze opduiken! 
- Je zou een timer kunnen instellen (bijvoorbeeld 0:30 seconden) om te zien wie de meeste virussen in deze  
   tijd kan meppen. 

Bonuspunten kunnen worden toegekend voor de vernietiging van het virus, inclusief het wegslaan van de 
kralen of googly eyes. Het virus volledig uit het spel meppen kan ook als de grote finale worden gezien ;) 

Heel veel plezier met meppen en geniet van het samen spelen! 

Stuur je ons een foto of f ilmpje van je eindresultaat? 



Whack-A-Virus spel 
Doos- bovenkant
12,50 cm breed x 21,50 cm lang  
Cirkel = 4,5 cm diameter (neem de omtrek van het rolletje dat je gebruikt)

Doos  - bovenkant



Whack-A-Virus spel
Doos - Binnenkant   'podiumplaat'
12,50 cm breed x 21,50 cm lang 
Cirkels = 0,50 cm (neem de omtrek van het stokje waar het virus-poppetje opgelijmd wordt)

Doos - Binnenkant van de zijkant

6,5 cm

6,5 cm



Whack-A-Virus- spel
Doos - achterkant 

20 cm breed x  21,5 cm lang 
sleuven = 1 cm lang (net zo breed als het ijsstokje overdwars, verander de sleuven indien nodig)

Doos - achterkant



Whack-A-Virus- spel
Doos - voorkant
13,50 cm breed x  21,5 cm lang  

Doos - voorkant



Whack-A-Virus- spel
Doos - zijkanten, 
versteviging zijkant

knip of snij tweemaal

13,50 cm breed x  21,5 
cm lang  

en tweemaal

12 cm x 10 cm

2 x snijden

2 x snijden

Doos - zijkant

doos - zijkant versteviging
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