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Quilling lamp
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Metalen lampenkap frame, ca.  ø 200 x 200 mm, uitsparing voor lampje ca. ø 41 mm 586465 1

Lampenfolie, mat-transparant, niet zelfklevend, ca. 64 x 33 cm, ca. 0,3 mm dik, 2 stuks 461093 1

Splitpennen met ronde kop, messing, ca. 12 mm, 100 stuks 284015 1

Papierstroken, 130 g/m2, ca. 350 x 10 mm, 100 stuks 519589 1

Universele knutsellijm 90 g 539697 1

PintyPlus® aQua verfspray 150 ml, ijsblauw 624644 1

PintyPlus® aQua verfspray 150 ml, hemelsblauw 624655 1

PintyPlus® aQua verfspray 150 ml, wit 624688 1

Marabu Artist verfspray 400 ml, turkooisblauw 618456 1

Lampfitting met ophangkabel en kabelwartel 
(excl. lampenkap en lampje), 1 m, fitting E27, 230 V 116013 1

Lampenkabel met schakelaar (excl. lampenkap en lampje), 1,5 m, fitting E27, 230 V 103524 alternatief

Aanbevolen gereedschap
Quilling Pen - Soft Grip, ca. 170 x 20 - 30 mm 570912 1

Gaten- en ogentang "Crop-a-Dile" 530866 1

Snijliniaal, 400 mm lang, van aluminium, 2 schalen inch en cm 305708 1

Afbreekmes 18 mm 301372 1

Cirkelsjabloon met cirkels van 1 mm tot 36 mm 550697 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 alternatief

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 alternatief
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De lampfolie aan de grootte van de lampenkap aanpassen 
en afknippen (ca. 64 x 20 cm).
Aan de beide folie uiteinden, met behulp van de gatentang, 
drie horizontale gaten ponsen. 
De diameter van de gaten moeten hetzelfde zijn 
als de diameter van de splitpennen.
Leg de folie rond de lampenkap, bevestig deze met lijm.
Plaats in de gaten van de folie de splitpennen en zet vast. 

Gebruik de quilling-pen om van de papieren stroken, spiralen 
te maken  (gebruik verschillende kleurstroken). Meet de groot-
te van de spiralen op de cirkelvormige sjabloon.
Om papieren druppels en ellipsen te maken, vouw je de papie-
ren spiraal verticaal aan een of beide zijden. 

Spiralen, druppels en ellipsen op de lampenfolie plakken 
(lijm of lijmpistool daarvoor gebruiken).
De lijm laten drogen.

Decoreer de lampenfolie met verfspray. Laat de verf drogen.
Plaats de fitting en het lampje (fitting E27, 230 V).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, papier, cirkel, gatentang, cutter, schaar, quilling pen, cirkelsjablo-
nen, lijm (lijmpistool met lijmsticks)

Handleiding


