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In dit nieuw onderdeel van het magazine geeft Reddevil een aantal handige knutseltips die handig van pas komen bij 

het bouwen van behuizingen etc. In de eerste editie van dit onderdeel wordt er beschreven hoe je een led mooi kan 

inbouwen. In het volgende magazine zal een tip verschijnen over plastic fiber op leds aansluiten. 

Hoe een LED mooi inbouwen 

Auteur: Geert Juchtmans (Reddevil)  [0909-001] 

Iedereen heeft het al eens meegemaakt dat een led in een kastje inbouwen niet zo gemakkelijk is. Er zijn in de 

handel wel ledhouders maar dat lukt niet altijd. Soms is de behuizing te dik, heb je het gat te groot gemaakt of 

blijft de houder niet vastzitten na montage. Er is altijd wel iets. Op de foto zie je dat met de rechter led een paar 

problemen waren om hem erin te krijgen met een kras op de behuizing tot gevolg .Dit gaan we proberen op te 

lossen aan de hand van volgende foto's en uitleg. 

 
 
  

Handige knutsel tips door Reddevil 
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STAP 1: 

We maken aan de hand van de print waar de leds een plaats hebben gekregen een tekening ( dit kan met elk 

tekenprogramma) voor op de behuizing te leggen waar de gaten van de leds worden geboord. Op de teken zet je de 

afmetingen of boorgaten van de print, ook de afmeting van de behuizing, gaten van een schakelaar en natuurlijk de 

gaten van de leds. Zo kan je zien of alles past. In dit voorbeeld is er ook een druk schakelaar, wat het iets moeilijker 

maakt voor straks alles uit te lijnen. 
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STAP 2: 

We plakken de tekening op de behuizing vast en boren de gaten. Voor een led van 3mm boren we met 3,5mm, een 

led van 5mm met 5,5 mm, dus altijd een 0,5mm meer. De leds die ik gebruik zijn maar 20 mcd, je kan fellere 

gebruiken maar dat geeft een slechtere volle kleur op het papier. Voor de drukknop boren we met 14mm, dit om 

later de drukknop gemakkelijk te bedienen. 
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STAP 3: 

We lijnen de print nu uit in de hoogt zodat de drukkop (zwart asje) net gelijk met de voorkant van de behuizing 

komt. Dit kan men door lange schroeven in de bevestigingsgaten van de print te klemmen. Door 2 moeren te 

gebruiken kan men deze perfect in hoogte regelen. Heeft men geen drukknoppen, dan speelt deze hoogte geen rol. 

Je moet dan alleen zien dat de draden van de leds lang genoeg zijn en er geen componenten tegen de behuizing 

komen. Steek nu alle leds door de print zonder ze te solderen. Men houd de print tegen de behuizing en steekt de 

leds in de gaten. Leg de behuizing plat op tafel en zet de print  juist in de lengte en de breedte. Duw de leds naar 

beneden zodat deze met de kop de tafel net raken en trek de led een halve mm terug. Zorg er voor dat ze zeker niet 

voorbij de behuizing komen. Soldeer van iedere led 1 pootje vast. 
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STAP 4: 

Draai de behuizing met de print om, controleer nu of de leds juist zitten. Is dit het geval dan kun je alles solderen 

anders dat ene pootje verwarmen en de led juist duwen. 
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STAP 5: 

Nu gaan we de print in de behuizing bevestigen, dit doen we door de print van hoogte te regelen zodat de leds juist 

in de behuizing zitten. Dan schuift men de print op zijn plaats zodat de behuizing juist past en sluit. Dan doet men de 

behuizing voorzichtig open zonder dat de print beweegt en tekent men de schroeven af in de behuizing. 
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STAP 6: 

Boor de gaten en maak de print vast. Deze moet natuurlijk terug van hoogte geregeld worden. De print staat zo hoog 

omdat hier nog een transformator onder komt. 
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STAP 7: 

Met het tekenprogramma maakt men nu een mooi frontje. Men kan dit op fotopapier afdrukken, op gewoon papier 

of een papier dat kleeft. Een groot etiket als het ware, Easycomputing heeft dit onder product ref 4379. Op het 

papier plak ik een beschermfolie om de tekening te beschermen, dit is de zelfde folie die men op de boeken plakt in 

de bibliotheek. Het zou ook lukken met blanke lak in een spuitbus maar dit heb ik nog niet getest. 
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STAP 8: 

Nu gaan we de tekening uitlijnen op de behuizing, dit doen we door lang de onderkant een felle lamp te plaatsen. Op 

de tekening kan men dan het licht zien in de boorgaten van de leds. We zorgen er voor dat het licht op de juiste 

plaats valt. Met de schakelaar houden we geen rekening, dit is niet erg dat het een paar mm scheelt. 
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STAP 9: 

We plakken aan 1 kant de tekening vast met plakband en plooien ze om. Nu trek ik de folie af in mijn geval, voor het 

andere kan je prit of lijm in een spuitbus gebruiken. 
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STAP 10: 

We plakken voorzichtig de tekening op de behuizing. Met een scherp mes en een lat snijden we de randen van de 

tekening bij, soms is het gemakkelijker om dit op voorhand te doen. 
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STAP 11: 

In het gat van de schakelaar plakken we nog een extra stukje plastiek. Dit kan een stukje zijn uit een verpakking van 

speelgoed of van die dunne plastic mapjes. Dit om de tekening langs binnen te beschermen. Bij de leds is dat 

natuurlijk niet nodig. 

 

  



 

 

STAP 12: 

We werken de schakeling verder af en testen de schakelaar uit. Het kan zijn dat de hoogte van de print nog iets moet 

aangepast worden om de schakelaar juist met een lichte druk te schakelen.

VEILIGHEID: 

Neem je tijd om te klussen, dit zorgt altijd voor een mooi resultaat.  Zorg ervoor dat de werkplaats proper is en je 

werkgerief in orde is. Draag geen loszittende kledij, bescherm je ogen en 

Gebruik je gereedschap voor wat het gemaakt is, een boormachine is geen hamer.

Nog veel knutselplezier, 

Reddevil 
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