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NAAIMACHINE
Een Brother naaimachine uit de jaren ’80 
vormt de hoofdpersoon in dit Raspberry-pro-

ject. De naaimachine heeft een floppydrive om 
patronen op te slaan en een scanner om patronen 
te scannen. De naaimachine is met behulp van 
een Raspberry Pi omgebouwd tot een netwerk-
printer. De floppydrive emulator is geschreven 
in Python en samen met de open source web 
interface zorgt het ervoor dat een afbeelding 
naar de naaimachine gestuurd en bekeken kan 
worden als naaipatroon. De machine is uitgebreid 
met een gemotoriseerde arm en een manier om 
de kleur te veranderen door een extra set naalden 
te implementeren. Zo is een groot tapijt tot 
stand gekomen. Het patroon is 21 keer groter 
dan het geheugen van de naaimachine, dus het 
is in 21 delen geüpload naar de naaimachine. Het 
heeft 100 uur geduurd om het 15 kilo wegende 
tapijt te maken. Zie: https://hackaday.com/tag/
brother-knitting-machinePOCKET PROJECTOR

De Pi pocket projector is gemaakt met een 
Raspberry Pi Zero W, een DLP2000 board 

van Texas Instruments (een Digital Micro-Mirror 
Device) en een speciaal gemaakte printplaat van 
een paar euro. De projector past in een compacte 
behuizing, die zo groot is als een reguliere Rasp-
berry. De kwaliteit van de projectie kan natuurlijk 
niet tippen aan professionele beamers, maar je 
steelt zeker de show op elke vergadering. En het 
geheel werkt op je iPhone powerbank als mobiele 
spanningbron. Zie: www.mickmake.com/post/
build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project

DRIDE
Dride is een dashboard camera, die draait op een Raspberry Pi. Met 
de Pi camera module en wat open source software, upload je de zeer 

compacte videobeelden naar de cloud. Het is tevens mogelijk kenteken-
platen vast te leggen, te waarschuwen als je schommelt op de weg of als 
je bijna een frontale botsing krijgt. Navigeren met Google Maps en muziek 
afspelen met Spotify maken Dride compleet. Dit Kickstarter project heeft 
de benodigde 100.000 dollar niet opgehaald, maar de bedenkers zijn er 
toch mee gestart. Het hele project is open source en werkt met een Pi 3 of 
Zero W. Maar je zult wel veel nog zelf moeten bedenken, want Dride staat 
nog in de kinderschoenen. Info: https://dride.io/c/getting_started

PISLIM
De Raspberry Pi is een klein apparaat. Als 
je echter nog kleinere devices wilt gebrui-

ken, dan kies je voor de Zero. Maar wat doe je 
als je de power van de Pi 3 zoekt in een com-
pacter device? Dan pak je een Pislim. De Pislim 
is een Raspberry Pi 3, die een heel stuk dunner 
is dan de originele Pi. Het formaat van de Pi 
is slechts 7 mm. De behuizing is voorzien van 
een grill, zodat het device een beetje gekoeld 

kan worden. De SD-kaart is aan de buitenzijde 
te vervangen. Er zijn 3 micro-USB-poorten aan 
de buitenzijde toegankelijk, waarvan er eentje 
voor de voeding is. De meeste poorten en 
componenten die bijdragen aan de dikte, zijn 
van de Pi verwijderd. Op deze wijze krijg je een 
zeer compacte en krachtige Pi, die handig is om 
in zetten als headless server.  
Zie: https://n-o-d-e.net/pislim.html
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