
DIGITAL PINHOLE

Det är hur enkelt som helst att fixa till en egen pinnhålskamera ”the digital way”. Följ dessa 
instruktioner steg för steg och din har din egen pinnhålskamera på under halvtimmen.

Du behöver

Objektivlock
Fint sandpapper (kornstorlek 600 eller finare)
Borrmaskin och 7 mm borr
Fin synål
Svart eltejp
Tuggummiask (svart papper eller mjuk metall, t ex från en tub av något slag fungerar 
också, dock måste du måla metallen svart)

För att fotografera behöver du ett stativ (eller att kameran stå stadigt) och en fjärrutlösare 
(eller om du ställer in att kameran löser ut efter några sekunder).

Autofokus är ur spel genom denna operationen och exponeringstiderna varierar och du 
kommer att få pröva dig fram. Riktmärken är mellan 1 – 4 sekunder i soligt till klart väder. 
I mörker och sämre väder ökar tiderna betydligt. 

1. Börja med att slipa ner texten på objektivlocket.

2. Mät ut mitten på locket och borra ett 
hål på 7 mm.
Slipa till kanterna efter borrningen och rengör 
sedan locket ordentligt.

3. Ta bort märket från tuggummiasken och klipp 
till en bit som passar in inuti locket,
2,5 x 2,5 cm är lagom.

Den tillklippta plastbiten. Observera att 
jag redan gjort hålet på plastbiten



4. Dags att ta fram synålen. Detta steg är lite att pröva sig fram, så var försiktig till en början. 
Det är bättre att börja med ett för litet hål, då du kan öka storleken senare om det visar sig 
vara för litet. 
Stick nålen genom plasten så den nätt och jämnt går igenom. 
Du ska bara se spetsen på andra sidan, stick sedan igenom den ytterligare ytterst lite, lite 
grann. 
Hålet ska inte ens vara en millimeter stort.

5. Fäst tejp på plasten och klipp till denna ungefär 7 – 8 mm utanför plastkanten.

6. Passa in det lilla hålet i mitten på det stora hålet inuti objektivlocket och fäst sedan plasten.

Testfotografera hur det funkar och öka eventuellt hålets storlek  - något lite, lite. Det ska 
fortfarande vara pyttelitet.

Skydda hålet med en tejpbit mellan bilderna och när du inte använder ”objektivet”.

Se några exempelbilder på nästa sida.




