
 

 

Olielamp maken van sausflessen. 

Benodigdheden: 

 

 

• Lonthouder met lont (36x33 of 37x24). 

• Zorg voor een stabiele sausfles. 

(Hals diameter van fles ca. 36mm). 

• Lampolie. 

• Decoratiemateriaal. 

• Eventueel geurolie. 

• Eventueel zand of decoratie. 

 
Stap 1  

 

Het voorbereiden van de Lont. 

 

Leg de Olielamplont compleet met lonthouder 

een uur in een bakje met lampolie. 

Zorg dat het lont goed doorweekt is. 

Knip de lont ongeveer 2  tot 3 mm. boven de 

houder af. 

 
Stap 2  

 

Het maken van een Olielamp. 

Maak de te gebruiken fles schoon en droog. 

 

Decoreer de fles met bijvoorbeeld: 

Glasverf,  

Marmerverf, 

Mozaïek steentjes, 

Servetten met behangplaksel, 

Lintjes etc. 
 

Stap 3  

 

Vullen van de Olielamp. 

Vul de Olielamp voor eerste gebruik tot ca. 2 

cm. onder de rand. 

Hang de lont in de olielamp. 

Vul zonodig bij tot ongeveer 2 á 3 cm. aan de 

boven rand. 

Na het aansteken de lont zo nodig bijstellen tot 

de lamp roetvrij brandt en niet flakkert (bij 

roeten en/of flakkeren het uitstekende 

lontgedeelte verkleinen. 

 
 



 

 

Hieronder de lonthouders 
 

Lonthouder Aluminium ø 37x24 cm lont

 

Maten: 

Lonthouder Doorsnede: ca. 37 mm.

Doorsnede onderste uitsparing: ca. 25 mm.

Lontlengte: ca. 24 cm. 

Lontdiameter: 8 mm. 

Deze Lonthouder heeft een wat dikker lont en 

geeft een grote vlam. 

Lonthouder Aluminium ø 36x33 cm lont

 

Maten: 

Lonthouder Doorsnede: ca. 36 mm.

Doorsnede onderste uitsparing: ca. 19 mm.

Lontlengte:  ca. 33 cm. 

Lontdiameter:  4 mm. 

Deze Lonthouder heeft een wat dunner lont en 

geeft een kleine vlam. 

 

TIPS: 

* Voeg voor een heerlijke geur geurolie toe

* Onderste deel van fles is ook leuk op te vullen met b

 

BELANGRIJK: 

* Laat olielampen nooit zonder toezicht branden.

* Zorg dat de olielamp stevig staat en buiten bereik is

* Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

* Voor een mooie vlam houd het olieniveau hoog, naarmate het olieniveau verder zakt dan 10 cm 

   onder de lonthouder zal de vlam kleiner worden of naar verloop van tijd uitgaan.

* Zorg dat binnenshuis dat de olielamp niet op een tochtige plek staat.

* Zorg dat buitenshuis dat de olielamp niet te veel wind vangt.

          

 

Veel plezier en tot ziens in onze
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Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of 
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