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Wolkenkrabber lamp
Handleiding
S019K005

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tafellamp - vierpoot ca. ¢ 250 x 480 mm 513767 1

Origami papier - pastel, 80 g/m2, in 10 kleuren gesorteerd, ca. 150 x 150 mm, 200 vel 561117 1

vouwblaadjes - transparantpapier, 42 g/m2, in 10 kleuren gesorteerd, ca. 150 x 150 mm, 500 vel 416287 1

Aanbevolen gereedschap
Vouwbeen, van glasvezel, ca. 160 mm lang, wit 509066 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

FISKARS® SureCut® papiersnijmachine ca. 300 x 190 x 8 mm 427781 1

Benodigd gereedschap
Snijmat, stift, (metalen) liniaal, snijmachine (of scalpel)
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Vierkant blad (7,5 cm x 7,5 cm) voor u op tafel leggen.

Van het origamipapier de kleuren: creme en groen gebruiken. Van 
de vouwblaadjes de kleur: transparant, 
grijs, licht- en donkergroen gebruiken. 
U heeft van elke kleur ca. 10 velletjes nodig. 
Deze met de snijmachine in vier gelijke grootte delen snijden.

Van elk blad 'Hemel en Hel' vouwen.

Tot een driehoek vouwen (boven open).

Ontvouwen en geopend laten. Wederom tot een driehoek vouwen 
(twee gevouwen diagonalen ontstaan).

Handleiding 'Hemel en Hel'
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Alle punten naar binnen vouwen.

Het gevouwen papier omdraaien 
(papier ligt nu op de geopende punten). 

Alle 4 de punten naar binnen vouwen.
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Gevouwen papier omdraaien (papier ligt wederom op de geknikte 
punten)

Van elke kleur 40 x 'Hemel en Hel' vouwen. Als hulpmiddel bij het 
vouwen kunt u een vouwbeen gebruiken.

Papier voor de helft naar links vouwen.

De vier geopende punten naar buiten vouwen.
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

S019K005

Voorzichtig, met het lijmpistool, in kleurige rijen de gevouwen 'Hemel en 
Hel' fixeren. Het lijmpistool niet zo dicht bij de lampenkap houden. Door de 
warme kan het beschadigen. 


