Lampion voor Toch Licht!
Lampionnen kopen
Lampionnen en lantaarns kan je in verschillende (web)winkels gemakkelijk vinden. Als lichtje
kan je (ook online) een lampionstok kopen, of een led-lampje. Fietslampjes kan je ook perfect
gebruiken, als je die zelf aan een stok hangt, of met de hand de lantaarn vasthoudt.

Fakkels kopen
Bij IJD hebben we nog een overschot echte fakkels staan. Aan de prijs van €1 per stuk kan je
deze wasfakkels (brandtijd: +/- 45 minuten) aankopen.

Geknutselde fakkel
Benodigdheden?









Stok (dunner dan de flessenopening)
Plastic fles
Schaar
Lijm
Touw of dikke elastieken of sterke tape
Rood, geel en oranje (crêpe)papier
Dikker stukje karton
Led theelichtje

Stap 1
Knip de onderkant van de fles af. Zet de fles vervolgens met de flessenopening
ondersteboven op de stok.
Stap 2
Zorg dat je stok nét in de fles past, door er extra touw of een dikke elastiek rond de stok te
maken. Je kan ook op de stok een verdikking maken, zodat de fles daarop steunt. Aan de
binnenkant van de fles kan je enkele dikke elastieken doen, zodat de fles er niet af kan vallen
als je je fakkel ondersteboven houdt. Ter versteviging kan je stevige tape er rond doen.
Stap 3
Knip driehoeken uit de fles, zodat er een soort vlammen lijken te staan.
Stap 4
Plak op de fles stukken geel, rood en oranje papier of crêpe papier.
Stap 5 (optioneel)
Aan de binnenkant van de fles op de flessenopening lijm je een dikker stukje karton vast.
Stap 6
Plaats een led theelichtje of een led-fietslampje erin en shinen maar!

Papieren lampion
Benodigdheden?






Twee A4 blaadjes in een mooie kleur
(blaadjes mogen ook groter of kleiner zijn)
o De lampion staat beter als het papier dikker is
Schaar
Lijm en/of nietmachine
Led theelichtje

Stap 1
Leg een stevig A4 blaadje in de breedte voor je. Vouw het blaadje dubbel van onderen naar
boven. Maak de vouwlijn goed scherp, door bijvoorbeeld met je nagel er overheen te gaan.
Stap 2
Vouw ongeveer de bovenste 2 cm van het papier naar onderen en weer terug.
Stap 3
Knip vanaf onderen strookjes in het papier tot aan de vouwrand gemaakt in de vorige stap. Je
mag zelf kiezen hoe breed je de strookjes maakt, ongeveer een centimeter breed geeft een
mooie lampion. Je kunt eerst met een potlood en liniaal streepjes zetten waar je de strookjes
wilt knippen, maar het kan ook uit de losse hand. Vouw nadien het papier weer open.
Stap 4
Doe nu een beetje lijm op de punten aan één kant van het papier. Pak het papier dan op aan
beide kanten en breng de uiteinden naar elkaar toe zodat je een cirkel krijgt. Plak of niet de
uiteinden netjes op elkaar.
Stap 5
Pak een tweede A4 blaadje en knip er een strookje af van ongeveer 2 cm breed.
Stap 6
Lijm of niet het strookje aan de binnenkant van de lampion vast om een handvat te maken.
Stap 7
Maak met papier een cirkel van het papier om de onderkant van de lampion dicht te maken.
Stap 8
De lampion is af. Je kan het led theelichtje in de lampion plaatsen.

Kijk ook op http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Lampion_01/
Of: https://www.pinterest.com/pin/295548794289538758/?nic_v2=1a7eR13oV

Metalen lampion
Benodigdheden?








Stok met een gat in
(Je kan ze eventueel ook met de hand vasthouden
Metaaldraad (+ tang)
Lege conservenblik
Spijkers (dik en dun)
Hamer
Eventueel verf
Theelichtje

Stap 1
Leg een leeg conservenblik op de grond en sla er met hamer en spijker verschillende gaten in
Stap 2
Zorg voor twee handige gaten boven aan het blik. Doe een stuk van 30cm metaaldraad eerst
door één gat en draai het vast. Doe de draad dan door het gat in de stok en dan door het
tweede gat.
Stap 3
Verf je blik eventueel nog en je bent helemaal klaar om te stralen!

Glazen lampion
Benodigdheden?








Stok met een gat in
(Je kan ze eventueel ook met de hand vasthouden)
Metaaldraad (+ tang)
Lege glazen pot
Crêpe papier
Lijm
Glas-stiften of alcoholstiften
Theelichtje

Stap 1
Draai de metaaldraad minstens één keer rond de pot, onder de verdikking van de
schroefdraad. Gebruik dit om het handvat mee te maken.
Stap 2
Versier de glazen pot met glasstift of met stukken crêpepapier. (Tip: doe eerst lijm op het
glas, doe daarna pas de crêpepapier op het glas.)
Stap 3
Hang het handvat aan de stok, of houd het met de hand vast. Fijne tocht!

