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Magic Wand – Den magiske tryllestave 
1. Saml tryllestaven med dele fra æsken 

Pak alle dele og komponenter ud, så du får et overblik over indholdet. 
Brug samlevejledningen til at bevare overblikket og holde styr på de enkelte dele. 

Læg evt. små skruer og møtrikker i små skåle, så de kan opdeles og ikke bliver væk. 

2. Makecode 

I Makecode henter du en udvidelse: Magic Wand 

 

I biblioteket med kommandoer er der nu kommet 2 nye kategorier: 

 

Åbner du kategorien MagicWand finder du en række nye blokke at arbejde med. 
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3. Prøv nu at kode Micro:bit til at styre med tryllestaven. 

Elecfreaks har lavet en række eksempler på projekter, du kan lave med tryllestaven. Da de pt. kun kan 
læses på kinesisk, får du her et kort overblik over projekterne med kodeeksempler. 

Projekt 1: Kod tryllestaven til at betvinge en edderkop 

I sættet finder du en lyserød edderkop, som du med den næste kode kan styre med din tryllestav. Prøv at 
sætte denne kode sammen i Makecode: 

 

Du kan også finde koden her: https://makecode.microbit.org/_WMDLpD2AHKsr  

Byg gerne videre på koden og find på andre ting, der kan ske, når magien rammer edderkoppen. 
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Projekt 2: Kod tryllestaven til at styre den lille UFO 

I sættet finder du en UFO - en lille drone, som du med denne kode kan få til at lette og lande 

 

Du kan finde koden her: https://makecode.microbit.org/_C7wR0JVX54wE  

 

Projekt 3: Kod tryllestaven til at smile 

Til dette projekt skal du lave en variabel. I eksemplet kalder vi variablen for ”i”, men du kan vælge det navn 
du vil. 

 

I koden nedenfor er variablen sat til 0 i blokken ”ved opstart”. 

I ”for altid” skal du lave en logisk sammenligning, hvor du anvender følgende blokke fra LOGIK: 
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Sæt den ene af de sekskantede blokke ind i den første cirkel med nul i den anden af blokkene: 

 

Nu skal denne blok sættes ind i hvis-så blokken. (Se hele koden på næste side.) 

Nu kan du rette tal og indsætte blokke for at lave en kode, der får staven til at smile og sætte humøret op: 

Koden ser du på næste side, men du kan også finde koden her: 
https://makecode.microbit.org/_iay2sAEupga3  
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Projekt 4: Genoplad den magiske tryllestav 

Tryllestave skal også lade op, så magien kan fortsætte. Det kan du gøre med denne kode: 

Igen skal du bruge en variabel – du kan genbruge den du lavede i projekt 3; ”i”. 

Du skal også bruge NEOPIXELS denne gang. 

 

Sæt koden sammen som på næste side… 

 

Du kan finde koden og rette i den her: https://makecode.microbit.org/_A7eVqjCTh8Ek  
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Projekt 5: Vis tryllestavens power-niveau 

Lav igen en variabel ”i” – eller kald den noget andet, som passer dig. 

Igen skal vi bruge LED ringen og dermed NEOPIXEL. 

 

Koden finder og retter du her: https://makecode.microbit.org/_3jkEpDVLx4P4  

 

Projekt 6: En tryllestav med flere funktioner 

Tryllestaven kan mange ting på én gang. Prøv at lege med knapperne på Micro:bit i din kode. Du kan tage 
udgangspunkt i en af de foregående kodeeksempler og tilføje nye ting. 

F.eks.: Måske et tryk på knapperne A og B på Micro:bit, kan få noget til at ske i displayet: 

 

Når du tilføjer flere funktioner, skal du være opmærksom på at nogle af funktionerne måske skal bruge en 
ny pin, for at kunne køre samtidig med andre funktioner.  
Du skal måske også lave en ny variabel eller to for at få dem til at hente informationer til din tryllestav. 
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Du skal også huske at nogle variabler bedst sættes ved starten af programmet – Så sættes de i ”Når 
programmet starter”. Andre skal løbende sanse om noget ændrer sig. Så sættes de i events som ”for altid”, 
”når du trykker på knappen…”, ”ved ryst…..” osv. 

Her kan du finde starten på en kode at lege med.: https://makecode.microbit.org/_5PWCi5569igX  

 

 

 

 
Denne guide er produceret af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i samarbejde med Micro-bit.dk. 
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så længe du krediterer 
os for det oprindelige værk.  
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet.  
 


