N° 101.637

Knutselidee

com

Sint Maarten lampion

Benodigde materialen:
plaksel en een beetje water,
gekleurd karton,
transparant papier in verschillende kleuren,
draad om op te hangen

Benodigd gereedschap:
schaar,
potlood,
penseel,
ballonnen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis

Met de vriendelijke ondersteuning van UHU!

N° 101.637

Knutselidee

com

Knutselinstructies

Het werken met plaksel is gemakkelijk en leuk.
Voor Sint Maarten knutsel je je eigen stralend schijnende lampion.
Stap 1
UHU plaksel, behanglijm volgens de instructies
op de verpakking aanroeren en gedurende 20
minuten laten rusten.
Stap 2
Ondertussen motieven zoals sterren, een egel,
een appel, een blad of hart op karton tekenen
en uitknippen. Deze vormen als sjablonen gebruiken, de omtrek meerdere malen op gekleurd
transparant papier overbrengen en uitknippen.

Stap 3
Het transparante papier kleurig gesorteerd in ca. 4 x 4 grote stukken scheuren. De ballonnen
opblazen en de halzen dichtknopen. De ballon insmeren met UHU plaksel en met transparant
papier beplakken, tot deze volledig bedekt is. Tip: De ballon in een qua maat passende schaal
leggen. Het gehele oppervlak beplakken en de randen van de stukken papier vastplakken. Nu nog
meer stukken papier aanbrengen. Ongeveer zes lagen opplakken.
Stap 4
De uit transparant papier geknipte motieven met plaksel ofwel op de laatste of een na laatste
laag plakken. Ten slotte de ballon nogmaals met plaksel bedekken. De ballonnen bij kamertemperatuur gedurende twee dagen laten drogen en daarbij twee- of driemaal per dag draaien. Niet in
de zon of op een radiator leggen!

Daarna de ballon verwijderen: Snijd een cirkel van ongeveer 10 cm in diameter in het geknoopte uiteinde. Steek je hand in en maak de ballon los van de binnenwand. Indien een zijde van de
lantaarn wordt ingedrukt, de wand weer voorzichtig naar buiten bollen. Tot slot aan de rand van
de lantaarn gaatjes prikken en de draadbeugel inhangen.
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Stap 5

