AR-KIJKER
Handleiding
Met Augmented Reality (AR) kan je dingen laten zien die er niet echt zijn. AR voegt
dingen toe aan de echte wereld. Een tijger die over je tafel loopt, een tropische vogel in de
sneeuw of jij zelf vliegend door de lucht. Zo gek als je het maar kan bedenken en alleen jij
kunt ze zien!
Maak je eigen AR-kijker en kijk wat jij in de ruimte kunt laten verschijnen!
Wat heb je nodig?
Stuk karton
Uitgeprint sjabloon
Balpen
Doorzichtig plastic

Lijm
Schaar
Liniaal
Smartphone

Stappen
1. Print het sjabloon uit en lijm dit vast op een
groot stuk karton. Je kunt eventueel nog eerst
het sjabloon inkleuren of versieren.

2. Knip de vormen uit het karton.
3. Knip de binnenlijnen in. Zorg dat deze zo breed zijn, als je
karton dik is.

4. Leg de liniaal over de stippellijnen en ga met
de botte kant van de schaar langs de lijn. Dit
zorgt ervoor dat je het karton makkelijker kan
vouwen.

5. Vouw nu de flappen bij de stippellijnen om.

6. Schuif het kleine stuk met het
Cinekid leeuwtje in het grote stuk.
7. Schuif de twee kleine balkjes op
hun plek.

8. Print deze pagina uit. Leg het stuk doorzichtig plastic op de vorm hieronder, trek hem
over en knip hem uit.

9. Schuif het stukje plastic in de AR-Kijker
10. Niet een elastiekje vast aan de voor- en
achterkant van de AR-Kijker. Zorg ervoor dat het
elastiekje strak staat.

Nu is je AR-Kijker klaar!
Zoek op je telefoon op YouTube naar hologram black background. Je vindt allerlei
filmpjes die je in je AR- Kijker tot leven kan brengen.

Zorg dat de helderheid
van je scherm zo hoog
mogelijk staat, kies een
filmpje en speel het
beeldvullend af. Je kunt
nu je telefoon met het
elastiekje vastmaken aan
de AR-Kijker en kijken
maar!

Tip! Je kunt ook je eigen filmpje gebruiken van de Krioelende Filmfiguren Workshop!

