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Wandlamp met Paisley
 patronen 

Benodigd materiaal (voor beide lampen): 
 
Grenen triplex plaat, 300 x 600 x 8 mm
Gabon buig multiplex, 300 x 600 x 5 mm
Houtlijm 100 ml
Draadnagel assortiment 750-delig
Lampenkabel met schakelaar, E27, 230 V – 50 Hz
Let op! Voor de wandlampen niet meer dan 15 Watt 
gebruiken!
Reeves acrylverf, 75 ml, titaanwit
Reeves acrylverf, 75 ml, citroengeel
Reeves acrylverf, 75 ml, oranje
Reeves acrylverf, 75 ml, rozenrood
Reeves acrylverf, 75 ml, briljantrood
Reeves acrylverf, 75 ml,grasgroen 
 
Aanbevolen gereedschap: 
Bosch decoupeerzaag PST 650 compact
Bosch accuboor/schroegmachine PSR 10,8 LI

Benodigd materiaal:
Potlood, liniaal, figuurzaag (of decoupeerzaag), schuurpapier (korrel 
240), hamer, boormachine, rond- en borstelpenseel, waterbeker, keuken-
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1. Teken met een potlood en liniaal de 
contouren van de delen af.

Handleiding:
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2. Deel boven ca. 2 x 30 cm (BxL), deel 
onder ca. 5 x 30 xm (BxL), midden met 
uitsparing voor de lamp, twee zijde-
len ca. 12/5 x 21 cm (BxL, gebogen 
bovenkant). 

3. De 4 delen uitzagen.

4. De randen glad schuren met het schu-
urpapier. 

5. De delen met de lijm fixeren. 6. Tevens met draadnagels verstevigen.
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7. Het geheel een nacht laten drogen. 8. Het gabon buig multiplex (30x60 cm) 
op de gebogen bovenkant van het 
deel vastmaken met draadnagels. 
Vooraf het multiplex buigzaam maken 
door te rollen over een afgeronde 
kant.

9. Aanblik van de wandlamp

Anleitung

10. Aanblik aan de onderkant 11. Teken met het potlood het paisley 
patroon op de bovenkant van de lamp.

12. Boor enige gaten in het getekende 
patroon waardoor het licht erdoor kan 
schijnen. 

13. Beschilder de paisley patronen met 
de acrylverf.

14. Lampenkabel fixeren via de achter-
kant van de lamp. Alleen max. 15 Watt 
gebruiken!

Veel plezier en succes gewenst! 


