
Noris junior - Magische lantaarns

Kijk eens wat daar schijnt! Met de Noris junior kleurpotloden versier je een glazen inmaakpot en tover je deze om in
een prachtige lantaarn. Een ledlichtsnoer of een ledwaxinelichtje verlicht de lantaarn en de omgeving met een

schemerachtig mooi licht. Een getekende sneeuwpop, ijskristallen en sterren brengen een winterse sfeer in huis. 
En het leuke aan de Noris junior kleurpotloden? Omdat je de tekeningen eenvoudig met wat glasreiniger verwijdert,

kun je de lantaarn elk seizoen opnieuw versieren.
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Om de lantaarn straks op te kunnen hangen moet je
eerst het hengsel van ijzerdraad door een volwassene
laten maken. 
Snijd daarvoor twee stukken ijzerdraad af. Deze moeten
zo lang zijn, dat ze ruim om de hals van de glazen
inmaakpot passen. Buig een van de twee draden aan
beide uiteinden losjes om. De omgebogen delen mogen
niet te kort zijn, zodat ze straks goed vastgedraaid
kunnen worden.

1

Draai met de tang de omgebogen uiteinden van het
draad in totdat aan beide kanten een oogje ontstaat.
Buig het draad in een u-vorm. Het hengsel is nu klaar.

2

Haal het tweede draad door beide oogjes en buig de
uiteinden naar elkaar toe.

3

Leg het open draad om de hals van de glazen
inmaakpot. Leg beide uiteinden van het draad over
elkaar heen en trek aan, zodat het hele draad strak om
de hals zit.

4



Draai de uiteinden die over elkaar liggen met de tang in
elkaar. Het is hier belangrijk dat het draad strak om het
glas zit en er niet af kan schuiven. Knip de uiteinden van
het in elkaar gedraaide draad af en buig deze naar
binnen om.

5

Nu kun je de lantaarn versieren. Om de afbeeldingen
tijdens het versieren goed te kunnen zien, rol je gewoon
een zwart vel papier op en steek deze in de pot.

6

Laat je fantasie de vrije loop bij het ontwerpen: een
sneeuwpop met wortelneus, schitterende gele sterren of
een ijsblauw sneeuwvlokje? Je kunt de lantaarn naar
hartenlust rondom versieren.

7

Als je klaar bent met het versieren van de lantaarn kun je
er een laagje gekleurd decoratiezand in doen.

8



Om de lantaarn te verlichten plaats je een ledlichtsnoer
of een ledwaxinelichtje in de glazen lantaarn. Deze
verlichting tovert een prachtig licht in de kinderkamer en
creëert een knusse sfeer.

9

Materiaaloverzicht

Verder heb je nodig: glazen inmaakpot, ledlichtsnoer of ledwaxinelichtje, ijzerdraad, zijsnijtang, decoratiezand, een
vel zwart papier


