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Materiaal:
2 kartonnen borden
fotokarton in bruin, geel, 
oranje, zwart, wit
zijdevezelpapier wit 
(of transparant papier)
verfspray of verf in geel
lampion draagbeugel
lampionstokje met lichtje
schaar, tang, potlood
alleslijm of lijmpistool

lampionKartonnen bord

„Uiltje“
De makkelijkste en goedkoopste lampion ter wereld! 
Perfect voor het knutselen met peuters en kleuters!

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 1 uur

Knutselidee
Nr.104.911 - Lampion uiltje
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Knutselidee
Nr.104.911 - Lampion uiltje

Werkwijze: 
1. 2.Knip eerst sjabloon 1 uit en 

breng deze over op de twee 
kartonnen borden.  Of je kunt 
de ring direct uitknippen uit de 
bodem van het kartonnen bord-
je (deze is op de meeste karton-
nen borden duidelijk zichtbaar).

Knip hem vervolgens netjes uit 
en herhaal dit, zodat je 2 kar-
tonnen bordenringen hebt.

3. 4.De twee borden worden nu met 
gele verf geschilderd of spuit ze 
geel met een spuitbus - laat ze 
goed drogen! 

Tip: In de natte verf kan glitter 
of kunnen kleine decoratieve 
elementen worden gestrooid.

Knip nu de uitsparingen voor de 
„lampionvensters“ uit zijdevezel 
of transparant papier - Ø ca. 15 
cm en plak ze aan de binnen-
kant van het kartonnen bordjes.

5. 6.Voor de draagbeugel knip je de 
lampionbeugel ongeveer in het 
midden door (aan beide zijden), 
dit werkt het beste met een 
zijkniptang of een sterke schaar.

Buig nu de uiteinden met 
behulp van een tang tot twee 
„slakkenhuizen“. Zo houdt de 
hanger beter vast als je hem 
vastlijmt.
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Knutselidee
Nr.104.911 - Lampion uiltje

Zodat de lampion later kan 
worden verlicht en kan worden 
gedragen, knip je nu een kleine 
halfronde cirkel uit ÉÉN deel 
(achterzijde).

Nu plak je de bewerkte lam-
pionbeugel met het lijmpistool 
op de lampion precies over de 
halfronde uitsparing (of een 
koord met 2 knopen aan het 
eind). 

Breng nu de overige sjablonen 
over op het desbetreff ende 
fotokarton en knip ze netjes uit!

Als alle delen uitgeknipt zijn, 
worden ze zoals op de afbeel-
ding aangegeven, op elkaar 
geplakt - hier kan alleslijm of 
het lijmpistool voor worden 
gebruikt!

Voordat de lampion volledig 
aan elkaar wordt geplakt – 
moeten de oren TUSSEN de 
twee lampionhelften worden 
geplakt. Plak vervolgens de 
lampion volledig aan elkaar 
(lijmpistool of alleslijm).

Plak nu de overige delen (ogen, 
snavel, voeten en vleugels) op. 

Daarna kun je je lampion nog 
versieren met veren of accen-
tueren met kleurpotloden.

7. 8.

9. 10.

11.
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Sjabloon 3
voet links - bruin

Sjabloon 1
Uitsparing kartonnen 

bord

Sjabloon 2
vleugels - bruin 
2x overbrengen

Sjabloon 5
snavel - oranje

Sjabloon 4

voet rechts - bruin
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Sjablonen
Nr.104.911 - Lampion uiltje

Sjablonen voor de ogen
Deze 4 delen worden 
samengevoegd tot één 

oog - alles wordt 2x (2 
ogen) overgedragen.

Sjabloon 6
oor rechts - geel

Sjabloon 6
oor links - geel 


