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WAAR DIENT DE LAMPION VOOR?

WELKE DINGEN HEB JE NODIG?

Dit jaar wordt het 100 jarig bestaan van het
Statenkwartier gevierd.
Een van de festiviteiten is de LICHTWEEK
van 11 t/m 20 november.
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In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je
een lampion maakt.
Laat je voor de invulling van de vlakken met
vliegerpapier inspireren door het prachtige
glas-in-lood in de wijk!
De handleiding gaat uit van model 1, maar op
dezelfde manier kan je ook model 2 t/m 6
maken.
Bij model 3 en 6 snij je het rondje uit de
vlakke bovenplaat om de haak en het lampje
door te voeren.
De lampions hebben geen bodem!
Nog méér modellen staan in de folder met
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De lampion is voor de lampionnenoptocht op
woensdag 11 november 2015, Sint Maarten.
Tijdens de glas-in-lood avond op 20 november kan de lampion ook achter het raam
worden gezet, ter verhoging van de sfeer.

Aantal vellen met een driehoek, zie model
Aantal vellen met een vierkant, zie model
Vliegerpapier in diverse kleuren
Lantaarnhouder met 2 AA batterijen
Een paperclip.
Een wattenbolletje, diameter 2 cm
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WELK GEREEDSCHAP HEB JE NODIG?
1 Schaar
2 Afbreekmes
3 Snijlineaal
4 Tangetje
5 Snijmat
6 Potlood
7 Flesje hobbylijm
8 Plakstift
7 Eventueel een paar wasknijpers

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

3 driehoeken
3 vierkanten

3 driehoeken

1 driehoek
3 vierkanten

4 driehoeken
4 vierkanten

4 driehoeken

5 vierkanten
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HOE MAAK JE DE LAMPION?
De piramide
1 Knip de kartonnen driehoeken langs de
buitenste lijn uit.

2 Knip het hoekje langs de streepjeslijn af,
waarbij staat “driehoekige top”.
(De streepjeslijn waarbij staat “vierkante
top” is voor model 4 en 5)

3 Snij een lichte vouwlijn in tussen het
zwarte vlak en de plakranden A en B en vouw
de plakranden om.

4 Knip de driehoeken in het midden langs de
streepjeslijn uit (maar het mag ook een andere vorm zijn, zoals bijvoorbeeld een ster).

5 Knip driehoeken uit vliegerpapier met zijden van 15 cm.

6 Plak de deze met de plakstift aan de binnenkant van de kartonnen driehoeken.

7 Plak de 3 driehoeken met hobbylijm aan
elkaar langs de omgevouwen plakrand A.

8 Plak de eerste driehoek tegen de derde
zodat een piramide ontstaat en laat drogen
met behulp van de wasknijpers.
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Het prisma
9 Snij op dezelfde manier 3 kartonnen vierkanten uit.
Knip de vierkanten in het midden langs de
streepjeslijn uit (maar het mag ook een andere vorm zijn, zoals bijvoorbeeld een
maan).
Knip vierkanten uit vliegerpapier van 17 x 17
cm.
Plak de deze met de plakstift aan de binnenkant van de kartonnen vierkanten.
Plak de 3 vierkanten met hobbylijm aan elkaar langs de omgevouwen plakrand C
10 Plak het eerste vierkant tegen het derde zodat een prisma ontstaat en laat drogen
met behulp van de wasknijpers.
11 Plak de piramide op het prisma door de
lijmranden B tegen elkaar te plakken.

De haak
12 Vouw de paperclip aan één kant recht
13 Steek er een wattenbolletje in
14 Buig het rechte eind een halve cm haaks
om, zodat het bolletje blijft zitten.

De lampionhouder
15 Steek de haak van de paperclip van binnenuit door het gat van de lampion
16 Bevestig de haak van de paperclip aan de
haak van de lampionhouder.
17 Steek het lampje van bovenaf door het
gat in de lampion.
JE LAMPION IS KLAAR!
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