
Dit heb je nodig:  

- stevig papier 

- vliegerpapier 

- schaar 

- prikpen en matje en/of schaar 

- potlood 

- lijm 

- verf en penseel 

- (nietmachine)  

Neem twee vellen stevig papier en leg ze op elkaar. Het is handig als je ze 

aan elkaar vastniet zodat ze niet kunnen verschuiven. Teken de omtrek van 

een regendruppel op het papier. Teken in deze vorm dezelfde vorm iets 

kleiner. Knip of prik eerst de binnenste vorm en daarna de buitenste vorm 

uit. Vervolgens plak je een vel (liefst doorzichtig) vliegerpapier op de vormen 

die uitgeprikt of -geknipt hebt. Om de delen aan elkaar te bevestigen knip je 

een lange strook uit het karton. Maak plakranden door langs de randen 

driehoekjes uit te knippen en deze om te vouwen. Vouw de strook rond en 

plak deze tussen de druppels.  

 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- gekleurd papier 

- vliegerpapier 

- schaar 

- lijm 

- prikpen met matje  

Teken het lijf en de kop van de uil na op karton en knip ze 

uit. Prik de buik, de ogen, oren en snavel uit en plak er 

vliegerpapier achter. Doe dit twee keer, want je hebt een voor- en een 

achterkant nodig. 

Teken de wimpers, neusgaten, wangen en snavel op gekleurd papier, knip ze 

uit en plak ze op de uil. 

Voor het tussenstuk knip je een lange strook uit het karton. Maak plakranden 

door langs de randen driehoekjes uit te knippen en deze om te vouwen. Vouw 

de strook rond en plak deze tussen de uilen.  

Vind je het moeilijk om de verschillende delen waaruit deze lampion bestaat 

zelf te tekenen? Stuur me dan een mailtje dan stuur ik je de sjablonen zodat 

je ze uit kunt printen. 



 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- vliegerpapier 

- zwarte verf 

- penseel 

- walnoten  

- zwart chenilledraad 

- schaar 

- lijm 

- strooibare glittertjes 

- prikpen met matje  

Teken een kubusvorm die aan één zijde open blijft op karton en knip hem uit. 

(Vergeet de plakranden niet.) Prik uit elk vlak een groot vierkant. Knip uit het 

vliegerpapier vier vierkanten die iets groter zijn dan de uitgeprikte 

vierkanten. Teken op deze vierkanten met lijm spinnewebben. Voordat de lijm 

droog is strooi je hier glitters overheen. Plak de vierkanten vervolgens aan 

de binnenkant tegen de kubus. Je kunt dit het beste doen voordat je de 

kubus in elkaar plakt. 

De spinnen maak je van een walnootdop. Verf deze zwart en plak er de poten 

onder die je van chenilledraad hebt gemaakt.  

 
Dit heb je nodig:  

- stevig papier 

- vliegerpapier 

- schaar 

- prikpen en matje en/of schaar 

- potlood 

- lijm 

- (nietmachine)  

Neem twee vellen stevig papier en leg ze op 

elkaar. Het is handig als je ze aan elkaar vastniet zodat ze niet kunnen 

verschuiven. Teken de omtrek van een appel op het papier. Teken in deze 

vorm dezelfde vorm iets kleiner. Knip of prik eerst de binnenste vorm en 

daarna de buitenste vorm uit. Vervolgens plak je een vel (liefst doorzichtig) 

vliegerpapier op de vormen die uitgeprikt of -geknipt hebt. Vervolgens 

scheur of knip je kleine stukjes uit gekleurd vliegerpapier en plak je deze op 



het doorzichtige papier. Je mag ze gerust over elkaar heen 

plakken. Op deze manier kun je kleuren een beetje mengen. Heb 

je dit gedaan, dan kun je van gekleurd papier eventueel nog een 

steeltje en een blaadje maken. 

Om de delen aan elkaar te bevestigen knip je een lange strook uit 

het karton. Maak plakranden door langs de randen driehoekjes uit te knippen 

en deze om te vouwen. Vouw de strook rond en 

plak deze tussen de appels.  

 
Dit heb je nodig:  

- stevig papier 

- vliegerpapier 

- schaar 

- prikpen en matje en/of schaar 

- potlood 

- lijm 

- (nietmachine)  

Neem twee vellen stevig papier en leg ze op 

elkaar. Het is handig als je ze aan elkaar vastniet 

zodat ze niet kunnen verschuiven. Teken de omtrek van een peer op het 

papier. Teken in deze vorm dezelfde vorm iets kleiner. Knip of prik eerst de 

binnenste vorm en daarna de buitenste vorm uit. Vervolgens plak je een vel 

(liefst doorzichtig) vliegerpapier op de vormen die uitgeprikt of -geknipt 

hebt. Vervolgens scheur of knip je kleine stukjes uit gekleurd vliegerpapier 

en plak je deze op het doorzichtige papier. Je mag ze gerust over elkaar 

heen plakken. Op deze manier kun je kleuren een beetje mengen. Heb je dit 

gedaan, dan kun je van gekleurd papier eventueel nog een steeltje en een 

blaadje maken. 

Om de delen aan elkaar te bevestigen knip je een lange strook uit het karton. 

Maak plakranden door langs de randen driehoekjes uit te knippen en deze om 

te vouwen. Vouw de strook rond en plak deze tussen de peren.  

 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- vliegerpapier 

- schaar 

- lijm 

- prikpen met matje  



Teken het spook na op karton en knip het uit. Prik 

vervolgens de buik, de ogen en mond uit en plak er 

vliegerpapier achter. Doe dit twee keer, want je hebt 

een voor- en een achterkant nodig. 

Om de delen aan elkaar te bevestigen knip je een lange 

strook uit het karton. Maak plakranden door langs de 

randen driehoekjes uit te knippen en deze om te vouwen. 

Vouw de strook rond en plak deze tussen de spoken.  

 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- gekleurd papier 

- vliegerpapier 

- schaar 

- lijm 

- prikpen met matje  

Teken de pompoen na op karton en knip het uit. Prik vervolgens de ogen en de 

mond uit en plak er vliegerpapier achter. De tanden maak je met behulp van 

kleine driehoekjes die je uit papier knipt.  

Doe dit twee keer, want je hebt een voor- en een achterkant nodig. 

Om de delen aan elkaar te bevestigen knip je een lange strook uit het karton. 

Maak plakranden door langs de randen driehoekjes uit te knippen en deze om 

te vouwen. Vouw de strook rond en plak deze tussen de pompoenen.  

 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- twee lange repen  

- zwart papier 

- potlood 

- prikpen met matje of een schaar 

- vliegerpapier 

- lijm 

Neem een lange, brede strook wit vliegerpapier. Scheur repen uit gekleurd 

vliegerpapier en plak deze op het witte papier. Maak een eenvoudige tekening 

op zwart papier, knip of prik deze uit en plak het op het vliegerpapier. Je 

kunt het papier voordat je begint dubbel vouwen zodat je twee dezelfde 

afbeeldingen krijgt. Je kunt natuurlijk ook verschillende figuren maken om 

op de lampion te plakken.  



Vouw de repen dubbel en plak er een aan de bovenzijde van de lampion en een 

aan de onderzijde. Plak de zijkanten aan elkaar zodat er een mooie ronde 

lampion ontstaat.  

Als je een lampje hebt is een bodem niet nodig. Gebruik je een kaarsje, dan 

kun je van papier een bodem maken. Teken een een cirkel met plakranden, 

knip of prik deze uit en plak hem in de lampion.  

 
Dit heb je nodig:  

- doosje  

- karton 

- gekleurd papier 

- vliegerpapier 

- potlood  

- lijm 

- schaar  

- prikpen met matje  

Teken een vis en knip hem uit. Teken nu de kieuw 

op de vis en prik hem uit. Leg de vis op een stuk papier en trek hem na zodat 

je dezelfde vis nog en keer kunt maken. Plak vliegerpapier aan de achterkant 

van de kieuwen. Plak een doosje tussen de vissen. Misschien moet je 

zijkanten van het doosje een beetje bijknippen omdat het niet boven de 

kieuwen uit mag komen. Met het gekleurde papier kun je ogen knippen en de 

vis mooi versieren.  

 
Dit heb je nodig:  

- lege fles (plastic)  

- karton 

- vliegerpapier 

- schaar 

- lijm 

- prikpen met matje 

- chenilledraad 

- verf 

- penseel 



Knip de onderste helft van de fles. Knip een grote driekhoek uit het papier 

(behangpapier is hiervoor erg handig) en verf deze grijs. Prik twee cirkels uit 

als de verf droog is, dit worden de ogen. Voordat je het gezicht van de muis 

om de fles plakt, plak je wat vliegerpapier achter de ogen. 

Knip of prik twee grote oren uit en plak deze aan het hoofd. Van gekleurd 

papier knip of prik je de neus van de muis. De snorharen maak je van enkele 

stukjes chenilledraad.  

 
Dit heb je nodig:  

- karton 

- vliegerpapier 

- schaar 

- lijm 

- prikpen met 

matje  

Neem een strook karton (met 

plakranden), vouw deze dubbel en 

vouw vervolgens de linker- en de rechterflap naar het midden. Teken hierop 

de vormpjes zoals ze zijn voorgetekend op het voorbeeld en prik deze uit. 

Beplak de strook aan de achterkant met vliegerpapier. Maak de twee vleugels 

zoals op de afbeelding te zien is en plak het geheel in elkaar.  

 
Dit heb je nodig:  

- een leeg melkpak 

- lijm 

- schaar 

- stevig gekleurd papier 

- prikpen met matje 

- vliegerpapier  

Teken het gezicht op stevig papier en prik het uit. Knip de 

zijde waar het gezicht komt uit het melkpak. Prik het 

gezicht uit en plak het vliegerpapier er achter. Plak nu het 

papier met het gezicht om het melkpak heen. Maak het 



hengsel van een reep stevig papier. Met gekleurd 

papier kun je ook een steel en blaadjes maken.  

Muizenlampion Een bijdrage van Janneke van Kammen: Deze muizen op 

de kaaslamionnen, sluiten aan bij het thema Max en de 

toverstenen, waar zij in haar klas rond werkt. De onderste 

twee zijn van groep 2 en de bovenste van groep 1.  

 

 

Knipwerkje lampion 

Janneke stuurde ook dit knip- en plakwerkje: lampionnen.  

 

 

Dobbelsteen 

Van stevig karton maak je een dobbelsteen. (de zijde zijn 

ongeveer 25 x 25 cm.) Laat de kinderen de rondjes tekenen 

zoals op een echte dobbelsteen en uitprikken. Vliegerpapier 

erachter en in elkaar plakken. Op een punt een stukje 

openknippen zodat het lampje er door kan. Een bijdrage 

van Marleen Albers. 

 

Spooklampion 

Spooklampion: een vierkant lapje katoen, ingekleurd met ecoline, geslagen om de hals 

van een drinkflesje (0,5 liter) wat voor de helft is doorgeknipt, twee zwarte ogen met 

viltstift... en klaar is je spooklampion.(Een idee van Anja) 

 

Kop en schotel lampion 

Beplak een doorgeknipte plastic fles met doorzichtig vliegerpapier. Voor de schotel gebruik je een papieren 

bordje. Van karton knip je een oortje. 

 

Heksenmuts als lampion (Janneke de Zinger) 

*het kind knipt de cirkel uit 

* dan knipt hij of zij een kwart cirkel uit engels karton (paars, zwart, bruin of grijs) 

* daarop trekt hij of zij sterren van verschillende grootte op over 

* die sterren worden uitgeprikt 

* daar achter plakt het kind vliegerpapier van verschillende kleuren 

* op de voorkant trekt hij of zij de stervorm om met plaksel en strooit daar glitters overheen 

* vervolgens knipt het kind het papier aan de ronde kant in 

* dan buigt het kind het papier tot een puntmuts (eventueel met hulp en met knijpers of zelfs nietjes vast 

zetten) 

* vouwt de geknipte kantjes om naar buiten 

* dan plakt hij of zij de uitgeknipte cirkel vast op die omgevouwen kantjes 

* als laatste hoeft het kind alleen nog maar een touwtje te bevestigen en dan kan de puntmuts onderste 

boven als lampion functioneren.  

 

 

Simpele lampionnen (Martha van Dijk)  

Je hebt nodig: calqueerpapier, ecoline, een lege jodenkoekbus, brede vlechtstroken ( 15 cm. breed) en 

plakfiguren en glitter.  

Meet een strook calqueerpapier af die om de bus past. Laat de kinderen het papier inkleuren met vrolijke 

kleuren ecoline. Dit ingekleurde papier plak je om de jodenkoekbus. Meet daarna de 2 vlechtstroken af die 

later onder de bus worden vastgemaakt met een splitpen. Ze moeten zo lang zijn dat ze "bol"gaan staan. 

Deze stroken laat je de kinderen versieren met b,v, plakfiguren en glitter. ( Maar je kan er natuurlijk ook 

andere dingen op laten plakken zoals kleurplaatfiguurtjes, ingekleurde papieren herfstblaadjes of wat je 

maar wilt. )  



Nadat je de stroken aan de onderkant hebt bevestigd met een splitpen die je door de bodem prikt van de 

jodenkoekbus plak je de randen vast aan de bovenkant van de bus. Daarna nog even met ijzerdraad een 

hengsel maken en klaar is de lampion.  

 

Voor de andere stootvaste en weerbestendige lampion heb je nodig: De onderkant van een lege 

frisdrankfles van anderhalve liter (liefst zonder ribbels e.d.), glasverf in minimaal 3 kleuren, een zilveren of 

gouden kerstboomslinger.  

Laat de ouders thuis de bovenkant zagen van een lege transparante frisdrankfles zodat je ongeveer een stuk 

van 23 cm. overhoudt. Dit laat je op school beschilderen met glasverf. Als afwerking plak je er met stevige 

lijm een stuk kerstboomslinger van zilver omheen zodat er extra feestelijk uitziet. (evt. even laten drogen 

met wasknijpers erop). Maak met een perforator twee gaatjes aan weerskanten en bevestig hier een 

ijzerdraad aan als hengsel. Klaar is de lampion. Je kan evt. in de nog natte glasverf glitters blazen zodat het 

er nog leuker uitziet, de kinderen vinden dit meestal erg leuk.  

 

Pompoen 

Materiaal: melkpak/ stevig gekleurd papier/ vliegerpapier 

Teken het gezicht op stevig papier en prik het uit. Knip de zijde waar het gezicht komt uit het melkpak. 

Prik het gezicht uit en plak het vliegerpapier er achter. Plak nu het papier met het gezicht om het melkpak 

heen. Maak het hengsel van een reep stevig papier. Met gekleurd papier kun je ook een steel en blaadjes 

maken.  

 
 

 

Sponge Bob 

Van de bij de kinderen favoriete Sponge Bob hadden we een lampion gemaakt.  

De snoet en het bovenlijf werd ingekleurd met wasco (2x) . Er kwamen 2 stevige zijwanden tussen. 

Bovenaan een draadje van links naar rechts. De gekleurde gezichtjes werden met olie bestreken, zodat het 

doorschijnend wordt. En van muizentrapjes werden armen en benen gemaakt. De handen en voeten werden 

geprikt.  

Een bijdrage van Monique Cuypers. 

 
 

Vorig jaar heb ik met groep 5 een Spongebob lampion gemaakt. Zij moesten helemaal 

zelf meten en de plakstrook ertussen zetten, in de onderbouw zou ik gewoon 2 mallen 

maken. Eventueel kunnen ouders dan de strook ertussen zetten. De ogen, neus en 

mond worden uitgeprikt, in de achterkant worden de gaatjes van de spons (met groen 

vliegerpapier) gemaakt. Muizentrappetjes voor de armen, vlechtstroken voor de benen.  

 

Vlinder 

http://www.digischool.nl/po/community12/sponge


De zoon van Floor de Wijs maakte op school een lampion in de vorm van een vlinder, gemaakt van een 

klein plastic spa flesje. 

Het flesje wordt verticaal gehouden met de hals naar voren, en er wordt uit het midden een gedeelte uit het 

plastic geknipt.  

Nu kunnen er twee vleugels van stevig karton (door de kinderen zelf versierd) met een niettang worden 

bevestigd aan beide kanten van het gat. De rest van het flesje hebben ze de kinderen laten beplakken met 

(zijde?)papier; van dat beetje doorzichtige papier.  

Om de hals (de dop was er trouwens vanaf) hebben ze met chenille draad de voelsprieten gemaakt. Wij 

hebben er thuis zo'n lampje aan een stok in gemonteerd. Die stok gaat ook door het gat in het midden, en 

aan de achterkant hebben wij het voor de stevigheid met plakband vastgezet. Dat kan ook met leuk 

gekleurd plakband. 





 

   

  

 
 
Je hebt wat groter papier nodig, maar het mag niet te dik zijn! 
Verdeel de vlakken in 4 gelijke stukken + een klein randje waar de nietjes in komen. 
De kinderen maken een tekening. De dikke lijnen worden zwart, de andere delen van de tekening worden ingekleurd met wasco 
of viltstift. Pas als alles is ingekleurd, wordt de achterkant dun ingesmeerd met slaolie. Even laten drogen op kranten. Nog een 

ijzerdraadje erdoor en het snoep kan worden binnengehaald! 

  



      

      

 


