
Benodigdheden:

Groen vliegerpapier
behanglijm
schaar
lampionstokje
zwarte stift
klein stukje touw

	11 november is de dag... Het is al weer bijna Sint Maarten!
Nog geen lampion? Geen probleem, hier een leuke Barbalala
lampion van een ballon en papiermache met vliegerpapier.

	Maak eerst de behanglijm. Gebruik hiervoor een klein beetje
poeder en meng dit met een klein beetje water, laat het even
rusten. Blaas ondertussen de peervormige ballon op. Meestal
zitten de peervormige ballonnen tussen een zakje gemengde
ballonnen en lijken het net ronde balonnen. Blaas de ballon
zo groot op als je je Barbalala wilt.

	Knip de rol vliegerpapier door in stukjes van ongeveer 5 cm.
Knip dan zo een rolletje overdwars door, zodat je allemaal
vierkante stukjes op elkaar krijgt. Haal de stukjes van elkaar.

	Smeer de ballon in met behanglijm, hou de ballon vast aan
het tuutje. Leg over het tuutje een stukje touw en plak het
vliegerpapier hier overheen. Laat het tuutje een klein beetje
vrij, hier gaat straks het lampionstokje in. Plak de hele ballon
vol met vlieger papier, maak er twee lagen van. Nu laat je je
Barbalala ballon heel goed drogen, dit duurt zeker een hele
dag.

	Is je Barbalala ballon heel goed droog, prik dan met een
naald een klein gaatje in het tutje van de ballon. Hou het
tuutje goed vast, anders kun je de ballon er niet meer uit
trekken. Laat de ballon heel langzaam leeglopen, anders trekt
je Barbalala lampion meteen naar binnen. Gebeurd dit wel, zet
dan je mond op je Barbalala lampion en blaas haar weer op.
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	Plak nog twee ogen op je lampion, teken een mond en armen
en plaats je lampionstokje erin. Zo jij bent er klaar voor en
kunt Sint Maarten gaan vieren.

	Kijk ook nog even bij de Sint Maarten liedjes!
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