
 

Zomerse lantaarn
Een zomerse lantaarn maken met een conservenpotje, ijzerdraad en wat
kraaltjes
Vakantie! Lange zomeravonden, nog even een ijsje eten in de tuin of gezellige
barbecuen… En als het langzaam donker wordt steken we sfeervolle lichtjes
aan. De leukste lichtjes maak je zelf, zoals deze zomerlantaarn!

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

warm water
afwasmiddel
lege conservenpotjes, klein en/of groot
ijzerdraad
kralen in verschillende kleuren en formaten

kniptang, voor het knippen van het ijzerdraad
rondbektang, voor het buigen van het
ijzerdraad
waxinelichtjes (of ledlichtjes)

Wat heb je nodig?

 



 

Wat gaan we doen?
Lichtjes aansteken is natuurlijk altijd gezellig. Maar op een heerlijke zomeravond geeft het net wat meer
sfeer als er mooie lantaarns in de tuin staan. Deze kun je kopen in het tuincentrum, maar je kunt ze ook
gewoon zelf maken! Je maakt in een uurtje zo een paar fleurige exemplaren van deze zomerlantaarn. Leuk
om aan de takken van een boom te hangen of om er een aantal op tafel of verspreid door de tuin te zetten. 

Voorbereiding:
Week de etiketten van de conservenpotjes door ze een tijdjes in warm water met wat afwasmiddel te
leggen. Na een half uurtje valt het etiket er zo af, zonder dat er lijmresten achterblijven.

Zo maak je een lantaarn
Meet de lengte van de ijzerdraad af door deze om de helft van de opening van de pot te vouwen en
knip de draad af iets langer af. Maak aan beide uiteinden een oogje met de rondbektang.
Herhaal de vorige stap en haak de oogjes van beide draden aan elkaar met behulp van de
rondbektang. Op deze manier heb je draad bestaande uit twee delen als ring om de opening van het
conservenpotje gemaakt.

Knip een stuk ijzerdraad af voor het handvat van de zomerlantaarn en steek deze door één van de
oogjes die al aan je potje vastzitten en sluit het oogje met de rondbektang. Je maakt het handvat eerst
maar aan één kant vast!
Met de kralen versier je het handvat. Maak je een symmetrisch patroontje, werk dan vanaf het
midden in tegengestelde richting terug.
Bevestig het handvat aan de andere kant van de opening van het conservenpotje door een lus te
maken in één van de oogje en deze te sluiten met de rondbektang. Knip eventuele uitstekende delen
van de ijzerdraad af met de kniptang.

 



 

Kaarsje of lichtje erin en: klaar! Hang het op een plek waar jij het mooi vindt of zoek een mooie plek
om ze neer te zetten.

 


