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Nr. 104.647 - Minionlampion
Knutselidee

Materiaal:
lampion bodem en bovenring
lampionsjabloon
gekleurd papier: zwart, donkerblauw, zilver, wit
lampion draagbeugel

dubbelzijdig plakband
acrylverf in geel
lichtketting of 
LED-theelichtje

Werkwijze:

Minionlampion
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 1 uur

Beschilder het bovenste deel van de 
lampion bovenring geel.

Knip nu de volgende afmetingen uit:
Blauw karton: 1 strook 6 x 50 cm, 1 strook 3 x 11 cm en
2 stroken 13 x 0,8 cm
Zilver karton: 2 cirkels Ø 5,5 cm
Wit karton: 2 cirkels Ø 3,5 cm
Zwart karton: 1 strook 1,50 x 0,50 cm en 2 cirkels Ø 2 cm
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Voor de ogen, plak je de cirkels volgens afbeelding 1 op elkaar en vervolgens 
op de zwarte kartonnen strook. Je kunt de ogen ook anders bevestigen, bij-
voorbeeld: slechts één oog.

Nu bevestig je de strook met dubbelzijdig plakband op de lampion.

Breng nu op de buitenste rand van de lampionring dubbelzijdig plakband aan en 
plak de lampiondelen voorzichtig in/op elkaar.
Afbeelding 3.

Teken naar wens knopen op de blauwe tuinbroek.

Je kunt de blauwe uitsparingen voor de broek ofwel met lijm of met dubbelzijdig 
plakband opplakken. Begin onderaan de rand.
Plak nu de bril op en teken een mond volgens afbeelding 2.

Op de achterkant overlapt het papier een beetje, je kunt hier ook dubbelzijdig 
plakband op aanbrengen en deze sluiten.

Voor de lampion draagbeugel prik je met een schaar twee kleine gaten in de 
bovenste rand van de lampionbovenring en bevestigt hierin de lampionbeugel. 
Afbeelding 4.

Tot slot kun je in de lampion een lichtketting of een LED-theelichtje plaatsen!
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