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Maar dan wel met je eigen
bellenblaasvorm en je
eigen bellenblaassop.
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verend effect als je het
waxinelichtje aansteekt!
Simpel om te maken,

Dit heb je nodig:

Stukje ijzer- of tuindraad van
ongeveer 40-50 cm • bamboestokje • 100 ml afwasmiddel
• 400 ml warm water • 2 theelepels suiker • platte (oven)schaal

En zo doe je het
1. Buig het ijzerdraad in de vorm
van een hartje, en buig de
uiteinden stevig om de bovenkant van het bamboestokje.
2. Voor de stevigheid kun je (of
een van je ouders) een gaatje
boren in het stokje en daar
een uiteinde van het ijzerdraad doorheen steken.
3. Schep voor het zeepsop de
suiker in het warme water en
wacht tot het is opgelost. Doe
het afwasmiddel erbij, goed
roeren en klaar is je zeepsop.

deze lantaarn, maar pas
op voor je vingers.
Je hebt er hamer en
spijker voor nodig.
Wat heb je nodig:
Leeg, schoon blikje • water en zand
• watervaste stift • hamer en spijker
• stukje ijzerdraad, +/- 25 cm • tangetje
• spuitbus (en kartonnen doos) • lege
plastic fles (als houder om te spuiten)
• waxinelichtje

Hoe doe je het:
1. Vul het blik met een mengsel van
water en zand en zet het in de
vriezer tot het water is bevroren
(1 nacht). Zo blijft je blikje beter
rond als je de gaatjes erin gaat
slaan.
2. Dep het blikje droog en teken er
met een watervaste stift een
stippeltjespatroon op.

3. Sla met hamer en spijker gaatjes
volgens het stippelpatroon. Maak
2 extra gaatjes aan de bovenkant
voor het hengsel van ijzerdraad.
4. Zet het blikje omgekeerd op de
lege fles en bespuit rondom met
de spuitbus. Als je de fles in de
kartonnen doos zet spuit je niet
per ongeluk de omgeving mee!
5. Vouw een lusje in het midden van
het ijzerdraadje en buig de uiteinden
een klein beetje om.
6. Steek ze door de gaatjes in de rand
en zet vast met een tangetje.
7. Waxinelichtje erin en je lantaarn
kan branden!
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