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Model 1 

3 driehoeken 
3 vierkanten 

Model 2 

3 driehoeken 
 

Model 3 

1 driehoek 
3 vierkanten 
 

Model 4 

4 driehoeken 
4 vierkanten 
 

Model 5 

4 driehoeken 
 
 

Model 6 

5 vierkanten 
 
 

WAAR DIENT DE LAMPION VOOR? 

De lampion is voor de lampionnenoptocht op 
woensdag 11 november 2016,  
Sint Maarten. 
 
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 
lampion-varianten, zoals deze achtpuntige 
ster van 28 driehoeken. 

WELKE DINGEN HEB JE NODIG? 

1  Aantal vellen met een driehoek, zie model 
2  Aantal vellen met een vierkant, zie model 
 
 
 
 
 
 
 
3  Vliegerpapier in diverse kleuren  
4  Lantaarnhouder met 2 AA batterijen  
5  Een paperclip. 
6  Een wattenbolletje, diameter 2 cm  

 

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 
 

HANDLEIDING LAMPION BOUWPLAAT 
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HOE KOM JE AAN DE BOUWPLATEN? 

 
De vellen met uit te knippen driehoeken en 
vierkanten GRATIS af te halen bij  
De Printstudio, Jacob Gillesstraat 12, tel 
070 306 3334, openingstijden ma-vrij 9-17.  

De bouwplaat is ook te downloaden op 
www.statenkwartier.net 
Print  de BOUWPLAAT VIERKANT en 
BOUWPLAAT DRIEHOEK  op 300 grams pa-
pier. 
 
HOEVEEL BOUWPLATEN HEB JE NO-
DIG? 

Het aantal benodigde vierkanten en driehoe-
ken hangt af van welk model wordt gemaakt. 
Deze HANDLEIDING gaat uit van model 1, 
met 3 driehoeken en 3 vierkanten per  
lampion 
Bij VARIANTEN vindt u complexere model-
len met de bijbehorende aantallen vierkan-
ten en driehoeken. 

 

 
 

 

 

WAAR KOOP JE MATERIALEN? 

 
Vliegerpapier, in 12 kleuren: 
Prijs: € 0,76 per vel van 70 x 100 cm 
Artifac, Noordwal 17, Den Haag 
 
Wattenbol 18 mm 
Prijs: € 2,95 per zakje van 30 stuks 
Pipoos, Dagelijkse Groenmarkt 33, Den Haag 
 
Hobbylijm, plakstift, paperclips, batterij-
en: 
Hema, Willem de Zwijgerlaan 61A, Den Haag 
 
Extra bouwplaten: 
Op 300 grams papier te printen bij: 
Printstudio, Willem de Zwijgerlaan 26 C, 
Den Haag 
 
Lantaarnhouders: 
Prijs: € 0,98 
Kaatje aan de Rein, Frederik Hendriklaan 
63, Den Haag 
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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 an-
dere vorm zijn, zoals bijvoorbeeld een ster). 
 
 
 
 
5  Knip driehoeken uit vliegerpapier met zij-
den van 15 cm. 
 
 
 
6  Plak de deze met de plakstift aan de bin-
nenkant 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. 

 



 4 

Het prisma 
 
9  Snij op dezelfde manier 3 kartonnen vier-
kanten uit. 

Knip de vierkanten in het midden langs de 
streepjeslijn uit (maar het mag ook een an-
dere vorm zijn, zoals bijvoorbeeld een 
maan). 

Knip vierkanten uit vliegerpapier van 17 x 17 
cm. 

Plak de deze met de plakstift aan de binnen-
kant van de kartonnen vierkanten. 

Plak de 3 vierkanten met hobbylijm aan el-
kaar langs de omgevouwen plakrand C 
 
10  Plak het eerste vierkant tegen het der-
de 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 bin-
nenuit 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! 


