
Vonkende knutseltips



0322150  Papieren lampionnen 10st 
1530102       Zijdepapier - geel, rood
0420303       Ecoline - oranje, rood, geel  
0420095  Plakkaatverf zwart 
0421012  Acrylverf karmijn rood 
1630503  Chenille  
1630015  Lijmstift
1860025       Koperdraad
0520122  UHU transparante alleslijm 
1010168       Katoenkoord zwart
0420450       Ecoline brushpen
2090703       Rood papier
2330450       Drijfhout

Ook nog       Potlood, schaar, kniptang, 
                      penselen, naaigaren

Maak met deze lampionnen de gezelligste bivaktent, slaapkamer of versier er je 
Chirolokaal mee. Superleuk om in groep te doen. Elk kind versiert een of meerdere 
papieren lampionnen. Nadien breng je alle lampionnen samen en hang je ze op als 
één grote lichtjesslinger. Gezelligheid gegarandeerd!   
WERKWIJZE
BOM

 × Schilder de lampion zwart.  Teken het patroon voor het vlammetje over op het gele zijdepapier. Leg verschillende laagjes 

op elkaar en knip het uit. Leg het uitgeknipte zijdepapier kriskras op elkaar. Knoop een draadje katoenkoord aan de 

binnenkant van de lampion vast. Bind met naaigaren het zijdepapier aan het uiteinde van het draadje katoenkoord.

RAKET 
 × Schilder 1/3e van de onderkant rood. De rest schilder je in vierkante blokjes. Knip 3 keer het patroon van het lanceerstel 

in rood papier uit. Knip verschillende keren het patroon voor de vlammen uit in geel zijdepapier. Leg de vlammen kriskras 

op elkaar. Breng lijm aan op het plastiekje van de lampion en op de uiteinden van het zijdepapier en kleef vast. Breng 

lijm aan op de zijkant van het rode papier en kleef het lanceerstel vast aan de lampion.

VUURBAL 
 × Breng met het pipetje kriskras enkele druppels oranje, rode en gele ecoline aan en laat drogen. Leg enkele laagjes 

zijdepapier op elkaar. Knip een spiraal uit zoals op het patroon. Bind het uiteinde van de slingers aan elkaar met een 

touwtje en bind vast aan de binnenkant van de lampion. 

KAMPVUUR 
 × Wikkel koperdraad rond een stukje drijfhout. Sjor er een 2e en 3e stukje drijfhout aan vast. Breng met de rode brushstift 

de contouren van de vlammen aan op de lampion. Kleur ze in met de rode en oranje brushstiften. Breng alleslijm aan op 

de onderkant van de lampion. Bevestig zo het drijfhout aan de lampion.

VONKEN

 × Teken de wereldkaart met een groene brushstift op je lampion. Kleur deze in. Bevestig met een lijmstift de chenilledraad 

op de achterkant van het Vonk-vlammetje. Plak daarna de voorkant van het vlammetje vast. Wikkel als laatste de 

chenilledraad vast aan de bovenkant van de lampion.

download het patroon


