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stukje ijzerdraad

	Sint Maarten komt komt er weer aan. Het is bijna 11
november dus dan moet je lampion af zijn. Het volgende
knutsel artikel beschrijft hoe je een super mooie Sint Maarten
lampion kunt knutselen.

	Neem een pakje behangplaksel voor zwaar behang. De lijm is
hierdoor sterker en je lampion behoud zijn vorm dan beter.
Maak het behangplaksel klaar volgens de beschrijving. Je
hoeft niet het hele pakje te gebruiken als je maar 1 of twee
lampionen gaat maken. Als je behangplaksel over hebt kun je
het onder een natte theedoek nog goed enkele dagen
bewaren.

	Laat het behangplaksel even staan en knip ondertussen het
zijdepapier of vliegerpapier in kleine vierkantjes van ongeveer
5 x 5 cm. Het hoeft niet heel nauwkeurig. Neem veel
verschillende kleuren of maak een lampion van 1 kleur, je
kunt zelf bedenken wat je het mooiste vind. Neem niet teveel
donkere kleuren, want dan zal je lampion ook niet zo
doorschijnend worden.

	Blaas een ballon op, maar niet helemaal hard, anders knapt
hij te snel. Neem een kwast en smeer de ballon aan de
bovenkant in met behangplaksel. Je kunt de ballon nu aan de
onderkant vasthouden (aan het knoopje) en de bovenkant met
stukjes vliegerpapier beplakken. Zorg dat de stukjes
zijdepapier een klein beetje overlappen. Als het nodig is mag
je nog wat behangplaksel op het papier smeren en daarover
weer een stukje zijdepapier plakken. Zo werk je langzaam van
boven naar onder toe. Dus naar het knoopje. Laat rond het
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knoopje een stukje ballon vrij.

	Nu kun je de ballon aan een touwtje ophangen en deze
ongeveer 1 dag laten drogen. Als de ballon droog is kan je
eventueel nog een laagje vliegerpapier opplakken, dan wordt
de lampion wat steviger, maar maak de laag niet te dik, want
dan schijnt er minder licht doorheen.

	Om de ballon uit de opgedroogde lampion te halen, knip je
een klein gaatje bij het knoopje, maar laat de ballon niet
helemaal leeg lopen, want dan trekt de ballon de lampion naar
binnen en gaat hij stuk. Houd met je vinger het gaatje dicht en
pulk de ballon voorzichtig los van het zijdepapier. Doe dit net
zo lang totdat de ballon helemaal los heeft gelaten.

	Neem nu een stukje ijzerdraad en maak het rond, ongeveer
net zo groot als het gat in de lampion. Met een klein beetje
behangplaksel een een paar stukjes vliegerpapier maak je de
ijzeren ring vast aan de lampion, maar gebruik niet teveel lijm,
want dan zakt de lampion in elkaar. Dit is een nauwkeurig
werkje en misschien heb je hier wat hulp bij nodig.

	Als de ring opgedroogd is en hij stevig aan de lampion vast
zit, gebruik je nog een stukje ijzerdraad om een klein boogje
aan de ring vast te maken, hier kun je het haakje aan hangen
van je lampion stokje.

	Kijk eens hoe mooi je lampion is geworden in het donker!

	Laat Sint Maarten 11 November maar beginnen.

	Veel plezier
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