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Maak je eigen LAMPION!
DE LAMPION
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DE LAMPION

     Vouw de aluminiumfolie
drie keer om tot een strook en 
wikkel deze om de voet van 
de kaars.

     Buig de 4 uiteinden terug.      Knip een velletje van 15cm x 10cm en 
plak en rol het stokje aan een zijkant van 
10cm.Snij een gat (kleiner dan 15 x 
10cm) in een hoek van de lampion.
Plak het deurtje aan de bovenkant 
van de het gat vast.

     Maak een kruisje van 2 draden aan 
de onderkant van de kaars en gebruik de 
derde draad om de 2 draden vast te 
zetten, draai goed aan.

... Loop mee!
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     Het geraamte van de lampion 
is af.
7       Plaats het kaarsje in het 

midden van het kruis, zet het 
vast met de 4 uiteinden.

8      Smeer een vel papier aan 
beide zijden met een spons in 
met een mengsel van half water 
& half lijm.

9       Plak het vel op de lampion, 
laat de schoorsteen vrij. Plak de 
hele lampion vol. Ook de 
onderkant!
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    Knip de wilgetenen op maat: 
4 van 65cm, 4 van 45cm.
    Tape de 4 korte lengtes aan 
elkaar zodat het een vierkant 
wordt.
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     Verstevig het vierkant met 
een kruis van nieuwe 
wilgetenen & knip de uiteinden 
af.

3      Maak de vier lange tenen 
op de hoeken vast en tape ze 
bovenin bij elkaar.

4      Maak vanaf 10 cm vanaf de 
punt nog een vierkantje; de 
schoorsteen!

5      Versier de zijkanten met 
wat jij mooi vindt; lijnen, 
rondjes etc. & zorg dat er 
geen takjes aan de zijkant 
uitsteken! 
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     Zorg dat de hele lampion 
bedekt is met 2 lagen papier & 
je lampion is af!
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