
DIY-lampenkap

Luchtig licht - dit vrolijke paardenbloemontwerp maakt van deze lampenkap een stralende highlight! 
Iedereen kent ze en heeft ze waarschijnlijk al in huis hangen - de klassieke, witte ballonlamp van papier. Deze kost

niet veel en wij laten je zien hoe je haar met een paar lijnen in een echt cool designstuk kunt omtoveren. Het luchtige
paardenbloemontwerp kun je snel en eenvoudig aanbrengen met de Lumocolor permanent marker.

45 MIN

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Zet de lampenkap in elkaar volgens de handleiding. Knip
de cirkelsjablonen uit. Schets met behulp van de
sjablonen en een potlood gestippelde cirkels de in de
onderste helft van de kap. 
Teken hierbij voorzichtig en heel lichtjes met het potlood. 
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Teken een aantal diagonalen in de cirkels met de
Lumocolor permanent marker met lijndikte M. Je kunt ze
in verschillende lengtes teken, maar niet voorbij de
cirkellijn.

Tip: 
Gum zichtbare, storende potloodlijntjes voorzichtig weg
met het gummetje.

Tip: 
Als je jouw lampenkap het liefst in kleur in plaats van
zwart-wit wilt maken, kun je kiezen uit 8 verschillende
kleuren Lumocolor permanent markers.

Let op: 
Als de lampenkap elektrische verlichting krijgt, volg dan
de instructies van de fabrikant nauwkeurig op. 
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Teken nu de vruchtpluisjes van de paardenbloem. Teken
korte lijntjes van het einde van de stengel in waaiervorm
naar buiten toe en zet aan het einde van ieder lijntje een
puntje. 
Aan de buitenrand vormen de vruchtpluisjes samen een
dichte ring, naar het midden toe steeds minder. Er
kunnen ook gaten ontstaan - dan zijn ze al met de wind
meegevoerd.
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Verdeel losse vruchtpluisjes her en der in de bovenste
helft van de ballon. Plaats ze spiraalvormig om de kap
en laat ze naar boven toe in aantal afnemen.
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Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Lumocolor  permanent pen 317 Permanente universele pen M - Single zwart 317-9 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - Single 2B 100-2B 1

Mars  plastic 526 50 Gum van premium kwaliteit - Single afmetingen: 65 x 23
x 13 mm

526 50 1

Anderen kochten ook:

lampenkap van papier, bijv. van IKEA: 'Regolit'-hanglampenkap, gloeilamp en fitting met kabel,
schaar

®

® ®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/universele-stiften/lumocolor-permanent-pen-317-permanente-universele-pen-m-m317/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/gummen/mars-plastic-526-50-gom-van-premium-kwaliteit-526-50/

