N° 200.318

Bouwhandleiding

Gereedschapsvoorstel:

schaar

Papieren
knutselset
Lampion
„vos“

alleslijm

Naam:
Inhoud:

OK✓

Afmetingen:

2 x karton in oranje

20,5 x 20,5 cm

1 x karton in oranje

8 x 16 cm

1 x karton in oranje

9 x 15 cm

1 x karton in zwart

5 x 7 cm

1 x karton in wit

18 x 25 cm

2 x transparant papier wit

15 x 15 cm

1 x ledlamp
1 x lampionbeugel
1 x klittenband strook
1 x graﬁetpapier
4 x paperclips
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1 Overzicht:

2 Sjablonen overbrengen:

De volgende stap is het overbrengen van de sjablonen
op het fotokarton. Leg hierbij het graﬁetpapier met
de zwarte onderzijde op het karton en leg het sjabloonblad er bovenop. Zet de 3 vellen aan elkaar vast met paperclips. Neem nu een hard potlood of een balpen en
teken de contouren na. Teken alle andere sjablonen op
Verschaf jezelf een eerste overzicht.

OK✓

3 Knip de delen uit:

dezelfde manier na.

OK✓

4 De bodem:

Faltlinie

Nadat je alle delen overgetrokken hebt, knip je ze uit.

Ook de bodem kopieer je op het karton en knipt het uit.

In totaal heb je nodig: 2 grote ringen, 2 cirkels transpa-

Vouw de randen tot de lijn om. Knip kleine driehoeken

rant papier, 1 baard, 1 hoofd, 1 staart, 2 staartpunten, 1

in de zijkanten tot aan de vouwlijn, zodat de bodem kan

neus, 2 ogen zwart, 2 grote ogen wit, 2 kleine ogen wit.

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

OK✓

worden gebogen en aan de ring kan worden geplakt.

OK✓
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6 Plak de staartdelen op elkaar:

5 Plak de kop in elkaar

Plak nu de kop van de vos in elkaar. Plak eerst de witte
baard op de kop en bevestig de neus in het midden. Plak
nu de grote witte cirkels als ogen, dan de kleine zwarteOK✓
cirkels en tot slot de kleine witte cirkels als pupillen op.

7 Plak de bodem vast

Plak in de volgende stap de staartdelen van de vos
op elkaar. Neem de twee staartpunten en het oranje
staartdeel. Plak één staartpunt op de achterkant en één
op de voorkant van het oranje deel.

OK✓

8 Plak de bodem vast

vouwlijn

Plak eerst beide transparante cirkels in het midden
van de ringen. Neem dan de bodem, breng lijm aan op
één van de omgevouwen randen en druk driehoek voor
driehoek op de ring, zodat de bodem in de ronde vorm
van de ring past.

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

OK✓

Breng nu lijm aan op de tweede rand van de bodem en
breng de tweede ring op dezelfde wijze aan.

OK✓
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10 Plak de lampion in elkaar:

9 Losse onderdelen opgeplakt?

De volgende stap is het vastplakken van de kop aan het
Zorg ervoor dat alle onderdelen op/aan elkaar zijn ge-OK✓

hoofddeel van de lampion en de staart aan de achter-

plakt zoals op de foto te zien is.

kant van de voorste ring.

11 Bevestig de lampionbeugel:

12 Bodem vastplakken:

OK✓

Plak nu de lampionbeugel op de binnenkant van de
achterste ring vast. Je kunt hem vastzetten met alleslijm
of gewoon met plakband.

Nu ontbreekt alleen nog het licht. Verwijder de be-

Tot slot bevestig je nog de twee delen van het zelfkle-

schermfolie aan de achterkant, zet de ledlamp aan en

vende klittenband aan de binnenkant. Zo kun je de lam-

plaats hem in je lampion. Nu kan het lampionnenfeest

pion steeds weer openen en sluiten.

beginnen.
OK✓

Bouwhandleidingen gratis op www.aduis.com.

Veel plezier met het maken van de lampion!

OK✓
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Karton oranje:
20,5 x 20,5 cm
Sjabloon 1:
Cirkeluitsnede lampion
2x

Karton oranje:
8 x 16 cm

Sjabloon 2:
Bodem lampion
1x
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Sjabloon 5:
poot

Sjabloon 5:
poot

Sjabloon 4:
staartpunt

Karton wit:
25 x 18 cm

Sjabloon 4:
staartpunt

Sjabloon 3:
baard

Sjabloon 6:
oog

Sjabloon 6:
oog

Sja
blo
blo
pu on
pil 7: pu on
pil 7:

Sja
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Karton oranje:
9 x 21 cm

Sjabloon 8:
staart

Rest sjabloon 1
cirkeluitsnede

Sjabloon 9:
hoofd

Karton zwart:
7 x 5 cm

Sjabloon 10:
neus

Sjabloon 11:
oog

Sjabloon 11:
oog
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Transparantpapier wit:
15 x 15 cm

Sjabloon 12:
doorzichtig veld

