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fotokarton in groen, rood, geel, zwart en wit
lampionstokje
lampionbeugel
kaarsenhouder
transparant papier in groen
lampion bodem en deksel

Drakenlampion
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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca.2 uur

Materiaal

Prik om te beginnen twee kleine gaatjes in de bodem van de lam-
pion en bevestig daar de kaarsenhouder. Buig de lipjes van de kaar-
senhouder aan de onderkant om.

Werkwijze:
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Voor het basisframe van de lampion heb je de lampiondeksel en -bo-

dem nodig. Smeer de buitenrand van de bodem met alleslijm in. 

Plaats vervolgens het transparante papier 

rond de bodem en de deksel en plak het 

vast.

Goed laten drogen! 

Trek een elastiekje over de deksel 
en de bodem tijdens het drogen!

Tip:

Knip nu de sjablonen uit:

Breng het hoofd, de vleugels, de poten (handen en voeten) en de 

staart over op het bijpassende papier.

De tong, neusgaten, guirlande en stekels op rood papier.

De ogen zoals op de foto: een deel geel, een deel zwart en een deel 

wit.
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Plak nu de stekels op de staart. De ogen, neusgaten, tong en stekels 

op de kop van de draak. De klauwen en tenen aan respectievelijk de 

handen en de voeten.
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Lijm eerst de guirlande aan de boven- en onderkant, bevestig dan de 

kop (een beetje scheef).

Daarna kun je de vleugels en de staart op de achterkant van de lam-

pion plakken. Plak de handen en voeten onder het hoofd.

Wanneer alles droog is, prik je twee gaatjes in de bovenkant van de 

lampion, buig je de lampionbeugel en plaats hem in de gaatjes.

Klaar! 
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Sjablonen. M 1 : 1

1 = groen / 2 = zwart / 3 = rood / 4 = geel / 5 = wit

voeten 2 x handen 2 x
tong

guirlande 4 x
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kop

vleugels 2 x
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staart


