
Zilver, goud en 
metallic papier

Bison Glitter Glue
Diverse kleuren papier

Potlood

Touw

Gekleurd- of glittertape

Schaar

Diverse kleuren crêpepapier 

Kalkpapier
Pailletten

Plakband

Liniaal

Elektrische lampionstok

Kwast

Transparante folie

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
Lampion voor Sint Maarten!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle benodigdheden klaar. Knip een strook kalkpapier en een strook 
transparante folie van ongeveer 18x38cm.

Knip een aantal sterren uit het zilver, goud en 
metallic papier en lijm de sterren en de pailletten 
met Bison Alleslijm op het kalkpapier. Versier het 
kalkpapier verder met Bison Glitter Glue. Hou aan 
de boven- en de onderkant van het kalkpapier een 
rand van 1cm vrij van versieringen.

Breng op de 2 lege randen Bison Alleslijm aan. Plak 
vervolgens het transparante vel boven op het 
kalkpapier, laat dit even drogen met iets zwaars 
erop, bijvoorbeeld een boek. 

Plak aan de boven- en de onderkant van het 
transparante vel over de gehele breedte de tape, zorg 
ervoor dat je aan 1 kant een stuk tape overhoudt. Vouw 
het transparante vel nu rond en plak de zijdes met de 
tape aan elkaar vast. Er is nu een mooie cilinder ontstaan, 
dit is de raket. Voor versteviging kan je tussen de 2 
randen tape ook een stuk plakband plakken.

Maak het ophangsysteem door een stukje touw 
met tape aan de binnenzijde van de cilinder aan 
2 kanten te bevestigen. 

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Sint Maarten Lampion
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Sint Maarten Lampion

Teken met potlood en liniaal 4 driehoeken van 9cm x 
9 cm x 9 cm op gekleurd papier. En knip deze uit. Lijm 
deze met Bison Alleslijm vast aan de binnenzijde van 
de bovenkant van de raket. De punt van de driehoek 
lijm je met Bison Alleslijm vast aan de punt van de 
driehoek aan de overkant. Dit doe je ook met de 2 
andere punten van de driehoeken. Voor extra 
stevigheidstevigheid kan je eventueel ook wat plakband over de 
punten heen plakken.

Trek de onderkant van de raket met een potlood om 
op papier daarna teken je hier nog een cirkel omheen 
die ongeveer 1cm rondom groter is. Deze grote cirkel 
knip je uit. Knip daarna een aantal knipjes in de cirkel 
tot de lijn van de kleine cirkel. Dan vouw je de randjes 
om. In het midden van de cirkel knip je met een schaar 
een kruisvorm. 

Breng aan de buitenkant van de opstaande randjes 
van de cirkel wat Bison Alleslijm aan en lijm de 
cirkel vast aan de onderzijde van de raket. 

Hang nu de lampion aan het haakje van de 
elektrische lampionstok, zorg ervoor dat het 
lampje aan de binnenkant van de raket hangt. 

7 8

10 11

Knip meerdere slierten van verschillende kleuren 
crêpepapier van ongeveer 30 cm lang en 2cm 
breed. Stop de bovenkant van de slierten in de 
kruisvorm van de uitgeknipte cirkel en lijm ze 
aan de binnenkant vast met Bison Alleslijm. 
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Tadaaaa!
Nu heb je je eigen 
raket lampion!
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