Een nieuw leven voor een
gebruikte lamp
Deze tafellamp is gemaakt van een
lampenkap, een vitting en een snoer met
stekker. Alle onderdelen zijn van een oude
lamp. Een nieuwe lampvoet is gegoten van
beton. Grote houten ballen zijn bovenop de
voet geplaatst. De lampenkap is bedekt met
decoupage papier.

Inspiration: 14451
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Voet met een standaard: Knip 4 stukken
dik bonsaidraad van elk ongeveer 1 m.

Zet de vier draden in elkaar door in het
midden met een van de vier draden te
draaien. Deze draait dan om zichzelf en
de andere.
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Draai de vier uiteindes aan een kant in
platte spiralen zoals afgebeeld, zo kan
het standaard rechtop staan.

Gebruik een ronde papier-maché doos
als mal. Vernis de binnenkant met
decoupage lijmlak, zo maakt u de doos
sterker en voorkomt u dat het natte
betonmengsel de doos slap maakt. Laat
het drogen.
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Breng een laag gewoon kookolie aan in
de doos/mal voordat u het beton giet.
Het is zo gemakkelijker om de gegoten
vorm te verwijderen als deze droog is.

Bevestig een stuk draad (alleen om te
gebruiken bij het gieten) aan de voet met
masking tape. Plaats de standaard in de
mal zoals geïllustreerd.
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Bevestig masking tape aan de bovenkant
van de draad en de onderkant van de
doos. NB: het draad moet helemaal tot
de rand gaan.

Meng het betonpoeder met water
volgens de instructies op de verpakking.
Giet het vloeibare beton in de mal zoals
afgebeeld. Laat het drogen voor 24 uur.
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Verwijder de gegoten lampstandaard van
de mal. Het kan nodig zijn om de mal te
snijden/breken.

Verwijder het tape en het kleine stuk
draad dat gebruikt is bij het gieten.
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Rijg een snoer met een stekker door het
gat op de standaard zoals geïllustreerd.

Rijg grote houten ballen (kralen met een
gat) aan het standaard.
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Eindig met de lampvoet die aangesloten
is aan de snoer en maak deze daarna
vast aan het standaard met gebruik van
de losse uiteindes bonsaidraad.

Als de gekozen lampenkap nog niet wit
is, verf deze dan met Plus Color
hobbyverf. Laat het drogen.
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Verdeel de kap in het midden met
masking tape zoals afgebeeld. Dit is om
de beste verdeling van het decoupage
papier te bereiken, het papier is
vervolgens aan elke kant aangebracht.

Bevestig het decoupage papier aan de
lampenkap met decoupage lijmlak, eerst
een kant van de verdeling en dan de
andere kant.
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Verwijder de masking tape.

Knip het decoupage papier aan beide
kanten van de lampenkap passend en
bevestig met decoupage lijmlak, dit is
ook gebruikt om de gehele lampenkap
met decoupage te vernissen. Laat het
drogen.
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Draai een lampenpeer in de vitting en
bevestig de lampenkap. EEN TIP: Lijm
kleine stukjes vilt aan de onderkant van
de voet van beton om krassen te
voorkomen.

