
 
 

 
 
Voorbereiden machine 
 
1. Plaats de machine op een stevige ondergrond en zorg voor ruim voldoende werkruimte 
2. Plaats de kunststof bak over de suikerspinmachine heen 
3. Bevestig de windkap op de kunststof bak 
4. Steek de stekker van de suikerspinmachine in een geaard stopcontact. 

 
Suikerspin maken  
 
1. Vul de maatbeker met suiker. Doe vervolgens vanuit de maatbeker een beetje (niet te veel) suiker in de 

spinkop. Een klein beetje suiker is al genoeg voor 1 suikerspin dus doe niet teveel suiker tegelijk in de 
spinkop. 

2. Zet de linkerschakelaar op “ON”. De spinkop gaat nu draaien. 
3. Zet de rechterschakelaar “HEAT SWITCH” ook op “ON”. Draai vervolgens de draaiknop voor de 

warmteregeling helemaal naar rechts. De spinkop zal nu gaan opwarmen. 
4. Als de spinkop warm genoeg is geworden (duurt een paar minuten), zal de suiker in de spinkop 

smelten, en in de bak spinnen. 
5. Leg een stokje tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar boven gericht. 
6. Draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl u tegelijkertijd met uw arm in de hele bak 

ronddraait.  
7. Maak net zoveel suikerspinnen, totdat de machine geen suikerspin meer spint. 
8. Als u nog meer suikerspinnen wilt maken, zet dan de motor van de spinkop uit (linkerknop) zodat de 

kop tot stilstand komt. Vul dan de kop opnieuw met suiker (weer niet teveel) en zet de motor weer 
aan, zodat de spinkop weer gaat draaien. 

9. Heeft u tijdelijk niets te spinnen, of bent u klaar met de machine, zorg dan dat de spinkop helemaal 
leeg is gespind. Zet dan de ‘heat’ schakelaar uit, maar laat de spinkop nog wel een minuutje draaien, 
zodat deze goed kan afkoelen. Zet daarna de motor van de spinkop ook uit met de linkerknop. 

10. In de bak zal zich gedurende de tijd steeds meer afvalsuiker ophopen. Verwijder regelmatig deze suiker, 
en verwijder ook de restsuiker die aan het netje kleeft, en rond de spinkop blijft zitten. Dit kan het 
beste met bijvoorbeeld een harde borstel. Dit zorgt ervoor dat de machine optimaal blijft werken. 

 
 



Opruimen 
 
1. Zet de ‘heat’ schakelaar uit, maar laat de spinkop nog wel een minuutje draaien, zodat deze goed kan 

afkoelen. Zet daarna de spinkop ook uit met de linkerknop. 
2. Haal de stekker uit het stopcontact. 
3. Verwijder de kunststof bak. 
4. Maak de kunststop bak en het netje + klemmen goed schoon met warm water en evt. 

zeep/afwasmiddel o.i.d. .De suiker lost erg gemakkelijk op in warm water. (de machine en/of de 
spinkop zelf hoeft NIET schoongemaakt worden).  

 

Let op: 
 

• Gebuik alleen de meegeleverde suiker. Gebruik van andere soorten suiker is ongeschikt voor de 
machine, en zal de machine beschadigen. 

• Gebruik de meegeleverde windkap, om ervoor te zorgen dat er geen kinderhandjes in de bak komen, 
en om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk wind in de bak waait. 

• Ga zoveel mogelijk met je gezicht in de wind staan, indien van toepassing. Zo komt er zo weinig 
mogelijk wind in de bak zelf, wat nadelig is voor het maken van de suikerspinnen. 

• Vul de suikerspin kop nooit helemaal met suiker 

• Zet de ‘power’ schakelaar uit wanneer de machine niet in gebruik is  

• Gooi geen water of andere dingen in de kop. 

• Zorg dat de machine op een stevige ondergrond staat. 

• Raak de hete onderdelen van de machine niet aan. 

• Let er op dat er geen vreemde voowerpen in de buurt van de spinkop komen. 

• Degene die het apparaat bedient moet ervoor zorgen dat zijn/haar handen en/of gezicht en haren niet 
te dicht in de buurt van de spinkop komt. Degene die het apparaat bedient, dient er voor de zorgen dat 
de toeschouwers zich op een veilige afstand van het apparaat bevinden. 

• Verwijder de stekker pas uit het stopcontact wanneer u het artikel heeft uitgeschakeld. 
 

  
 


