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

Benodigde materialen:
papier-maché letters, LED lichtketting,
glasverf set in verschillende kleuren,
glasverf-contourverf in zwart, matte kleur in zwart, mobiel 
folie, dubbelzijdig plakband, plakband

Benodigd gereedschap:
scalpel, aluminium liniaal,
onderlegger, potlood,
warm lijmpistool, cutter,
penseel

Trendy letterlamp
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glasverf-contourverf in zwart, matte kleur in zwart, mobiel 
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Benodigd gereedschap:
scalpel, aluminium liniaal,
onderlegger, potlood,
warm lijmpistool, cutter,
penseel

Trendy letterlamp
Deze stijlvolle letterlamp zal voor bewondering 
zorgen! Geef de lamp een persoonlijk karak-

ter in mooie bij elkaar passende kleuren en ze 
wordt gegarandeerd een decoratief hoogtepunt!

Teken vakjes op de letters, houdt steeds 3 mm tot de rand 
en 5 mm tot het midden afstand. Met een scalpelmesje 

uitsnijden.

Met het warme lijmpistool de letters als op de titelpagina 
aan elkaar plakken en laten drogen. Vervolgens de lichtket-

ting erdoor trekken en deze met plakband vast zetten.

Snijdt daarna voor de lichtketting op wat later de achter-
zijde wordt kleine vierkantjes uit. (V = onderkant, I = rechts-
onder, N = linker bovenkant en rechter, bovenste binnen-
kant). Verf de letters met een zwarte matte verf en laat ze 

drogen.
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Benodigde materialen:
papier-maché letters, LED lichtketting,
glasverf set in verschillende kleuren,
glasverf-contourverf in zwart, matte kleur in zwart, mobiel 
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warm lijmpistool, cutter,
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Trendy letterlamp

De drie letters met de voorzijde op de mobiel folie leggen 
en met het scalpelmesje uitsnijden. Met dubbelzijdig plak-
band op de letters plakken. Daarnaast drie vlinders uit de 

folie snijden.

Op de letters en de vlinders met glasverf-contourverf de 
zwarte randen optekenen en volgens de aanwijzingen op de 

verpakking laten drogen.
Vervolgens de velden met de verschillende kleuren 

inkleuren en weer laten drogen.

Ten slotte worden nog de vlinders aangebracht: in het mid-
den licht buigen (!) en met het lijmpistool op de letters 

bevestigen.

TIP:
Met een beetje creativiteit kun je 
ook een lamp met een naam, een 

stad ... maken!




