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Uil 
 
Benodigdheden: 
 
422099 kaasdoosjes 
533657 motiefblock, geeltinten 
532592 motiefblock, roodtinten 
411447 fotokarton 
412199 transparantpapier 
422596 lampionbeugel 
554392 mixverpakking knopen

Handleiding lampion Uil  en Vos 
422.099

Handleiding UIL:

Bij deze grappige uil kunt u zelf variëren en uw eigen kleurcombinatie gebruiken of ons voorbeeld volgen. 

1. Knip u van het transparante papier, in de gewenste grootte, een recht 
stuk af en lijm er de beide delen van de kaasdoosjes aan vast. Een smal 
strookje gekleurd papier lijmt u aan aan de onderkant van het kaas-
doosje. 

2. Aansluitend knipt u de patronen uit sorteer deze op nummer. Bij het 
sorteren let u op de Romeinse cijfers. Deze cijfers omvatten het gehele 
deel van het lichaam. bijv. I is voor de vleugel, II voor de kop, III de staart, 
IV de voeten en V de buik. Het tweede getal beschrijft de volgorde van 
de stappen. Zo is nummer 1 altijd de onderste stap, op welke nummer 2 
gelijmt wordt, daarop nummer 3 etc..  De letter wordt gebruikt om bijv. 
de linker vleugel (a) niet te verwarren met de rechter vleugel (b). 

Benodigd gereedschap: 
schaar 
lijm 
dunne zwarte stift 
witte pen 
lila/roze/wijnrode stiften

3. Nadat u alle delen afgetekend, uitgeknipt en heeft gelijmd, brengt u 
alles aan op de lampion. Om de voetjes iets te laten uitsteken, buig het 
papier van de voetjes ca. 2 cm van de rechte kant en lijm dit tussen het 
kaasdoosje en het gekleurd papier. 

4. Tot slot kunt u met de verschillende gekleurde stiften leuke, grappige 
accenten aanbrengen op bijv. de ogen (zie foto).  

Handleiding Vos:

Vos 
 
Benodigdheden: 
 
422099 kaasdoosjes 
403034 fotokarton /  
403198 gekleurdkarton 
412199 transparantpapier 
422596 lampionbeugel

Benodigd gereedschap: 
schaar 
lijm 
zwarte stift 
dunnen witte stift 
bruine stift

Bij de vos kunt u ons voorbeeld volgen en u houden aan onze kleuren of u kunt zelf een kleurcombinatie uitkiezen 
bijv. lichtbruin en donkerbruin. 
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1. Knip u van het transparante papier, in de gewenste grootte, een recht 
stuk af en lijm er de beide delen van de kaasdoosjes aan vast. Een smal 
strookje gekleurd papier lijmt u aan aan de onderkant van het kaas-
doosje. 

2. Aansluitend knipt u de patronen uit en soorteer deze op nummer. Bij 
het sorteren let u op de Romeinse cijfers. Deze beschrijven het gehele 
lichaam. Zo is bijv. de I de staart, II de buik en III de kop met gezicht. De 
tweede getallen beschrijven de volgorde van de stappen. Zo is nr. 1 de 
onderste stap op welke nr. 2 gelijmt wordt en daarop weer nr. 3 etc.. De 
letters worden gebruikt om het rechter oog (a) niet te verwarren met 
het linker oog (b).  

3. Nadat alle delen afgetekend en uitgeknipt zijn, maakt u een rand om de 
kop, de ogen, de buik en de staart met de zwarte stift evt. ook een brui-
ne stift. De wenkbrauwen, pupillen en neus kunt om omranden met een 
witte stift. Op het witte gedeelte van de ogen kunt u met een zwarte 
viltstift nog streepjes zetten (zie foto).  

4. Wanneer u alles aan elkaar heeft gelijmd, brengt u dit in zijn geheel aan 
op de al gemaakte lampion. 
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