
LAMPENKAPPEN EN LAMPIONNEKES, VOOR DE VERLICHTE GEESTEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Ching Chang, een exporteur uit Japan is op zoek naar inspiratie voor nieuwe lampekappen en lampionnen. Hij 

wil wat nieuwe modelletjes introduceren en indruk maken op het komende lampionsalon, Expo Licht Gestoord. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Stevig papier, crèpepapier, vloeipapier, dun papier, eierdozen, papier maché, plastic flessen, brikken / 

drankkartonnen, papieren zak, ijzerdraad, lijm, schaar, satéstokjes, ... 

SPEELIMPULSEN           

De essentie: waar het bij lampionnen en lampenkappen om draait is dat je constructies maakt waar licht kan 

doorvallen. Zo zorg je voor lekker veel sfeer en kleur op je plein. 

Kleuren licht: als je gaatjes maakt in een willekeurig omhulsel en je laat hier gewoon een lamp in branden, 

dan zie je gewoon de kleur licht van je lamp. (Inderdaad, er bastaan ook gekleurde lampen.) Je kan ook zorgen 

voor gekleurd licht door crèpepapier of vloeipapier over de gemaakte gaatjes te kleven. 

Verschillende soorten: afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt kan je verschillende soorten 

lampenkappen en lampionnekes maken, zoals: 

- Klassieke lampion uit stevig papier: vouw je blad in de lengte in twee. Knip op twee cm van elkaar slippen in 

het papier door te knippen van de dichtgevouwen kant naar de rand. Knip maar tot ongeveer anderhalve cm 

van de rand (anders knip je je papier gewoon door). Vouw je papier terug open en kleef de twee korte zijden 

aan elkaar. 

- Papier maché: maak een vorm uit papier maché en beschilder hem. Papier maché maak je door kleine stukjes 

(3 x 3 cm) kranten- of wc-papier te vermengen met behangerslijm tot je een zachte pasta krijgt. Je kan de 

stukjes papier ook gewoon in de behangerslijm doppen en stukje per stukje op bv. een ballon kleven. 

- Eierdoos: gebruik enkel het deel van de doos waar de eieren in passen. Beschilder de eierdoos. Kleef of niet 

enkele dozen met de lange kanten aan elkaar. Kleef over de gaatjes vloeipapier. 

- Brik / drankkarton: snijdt figuren uit het brik en overdek de gaatjes met vloeipapier. Je kan ook stukjes 

papier toevoegen en zo het brik bv. optoveren tot een uil, ... 

- Papieren zak: zelfde manier van werken: figuren uitknippen en de gaatjes overplakken met vloeipapier. Je 

kan de zak zelf ook nog versieren met allerlei materiaal zoals veertjes, kralen, ... 

- Plastic fles: versier de fles en maak er een handvat aan. 

- Japanse lampion: maak een hoekige vorm uit dun papier, zoals een vierkante koker. Kleef de satéstokjes aan 

de buitenkant van de figuur. Laat voldoende afstand tussen de stokjes. De stokjes mogen langer zijn dan de 

breedte van de lampion zodat ze er wat uitsteken. De stokjes aan de verschillende zijden van de lampion 

kruisen elkaar zo. 

- Plastieken bekers: niet gewone doorzichtige drinkbekers aan elkaar. Als je lang genoeg doorgaat, krijg je een 

ronde vorm die helemaal dicht kan. Hang het over een bestaand lamp voor een leuk effect. Beschilder de 

plasieken bekers voor een disco-effect! 

Thematip: je kan elke lampenkap of lampion in om het even welk thema beschilderen. In een donker lokaal, 

bij het voorlezen van een (spannend) verhaal komt je lampion of lampenkap volledig tot zijn recht! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Zorg voor voldoende en gevarieerd materiaal zodat de kinderen voldoende mogelijkheden en prikkels krijgen 

om tot een leuk resultaat te komen. Ook onnozele dingen kunnen leiden tot toffe toepassingen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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