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Bloemen fee lampion

Benodigd gereedschap:
stift, schaar, lijmpistool
(warm), onderlegger, lijmspray, passer (naald)
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Benodigd materiaal:
fotokarton in oranje 50 x 70 cm, resten in abrikoos, huid,
blauw, groen en geel; windmolen folie 0,2 mm dik; natuurpapier
in oranje; chenilledraad in lichtblauw en geel; glitterstift en/of
glitter, houten spies, lakstift in wit
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Als het buiten weer sneller donker wordt, verspreiden kaarsen en
lantaarns hun mooie, aangename licht. Onze bloemen fee lampion
brengt een goed humeur in huis en is een echt pronkstuk!

Met de sjablonen alle delen op fotokarton overbrengen en uitknippen. De lampionomranding, de
handen en schoenen twee keer uitknippen.

Alle onderdelen met kleurpotloden en viltstiften versieren en volgens de sjabloon aan elkaar

plakken. Op het hoofd, de neus en het haar vastplakken en daarover de hoed opplakken. De
kraag met het blad toevoegen en onder het hoofd vastmaken. Met een witte lakstift lichtpuntjes aanbrengen. De houten spies op de hand plakken en deze erover dicht buigen en vastplakken.
Schoenen en gezicht met glitter versieren.

De vleugels uit windmolen folie knippen, op de sjabloon leggen en met de glitterpen de lijnen en
de rand natrekken. De tweede vleugel in spiegelbeeld bewerken.

Uit fotokarton twee blauwe en twee oranje-gekleurde bloemen knippen en met glitter versieren. Daarna op de hoed, punt van het stokje en vleugels plakken.
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De windmolen folie en de iets grotere stukjes natuurpapier voor het lichaam op maat knippen.

De folie met lijmspray bespuiten, het natuurpapier opleggen en glad strijken. De randen rondom
op maat knippen en op het kartonnen frame plakken. De twee handen op de achterzijde van het
voorste gedeelte ﬁxeren. Met de glitterpen de glitter elementen op het natuurpapier tekenen.

Het middelste gedeelte, 42 cm x 16 cm (inclusief 2 x 1 cm plakranden) uitknippen, de randen
rillen en er kartels knippen. Zo kan het middenstuk eenvoudig met de kartels op het zijstuk worden geplakt. Vervolgens de tweede zijde afmaken.
Telkens 2 stuks chenille draad met elkaar verdraaien en hier de schoenen op lijmen. Met de punt
van de passer twee gaten in de lampionvoet (middelste gedeelte) steken en iets vergroten. Schuif
de chenille benen ongeveer 3 centimeter naar binnen, samenknopen en met warme lijm vastlijmen.
Het hoofd aan de voorkant ﬁxeren en de vleugels van achteren opplakken. De achterkant van

de lampion wordt niet versierd. Ten slotte de gaten voor de beugel insteken en deze bevestigen.
De lantaarn uitbalanceren en eventueel een kaarsenhouder aanbrengen.
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