
 

 

Olielamp maken. 

Benodigdheden: 

 

• Lonthouder ( met of zonder lont). 

• Eventueel Olielamplont 6mm. 

• Fles. 

• Lampolie 

• Eventueel Lonthouder verloopring. 

• Eventueel decoratiemateriaal. 

• Tape / Plakband. 

• Eventueel een verloopring gebruiken 
 

Stap 1  

 

Het voorbereiden van de Lont. 

Draai strak om het uiteinde een stuk tape om 

het lont makkelijker door de lonthouder te 

krijgen, en knip dit stukje met de tape eraf. 

Leg de Olielamplont met lonthouder compleet 

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. 

 

Zorg voor een stabiele fles of een goede 

ophanging. 

Decoreer de fles met bv: 

Glasverf. 

Marmerverf.  

Mozaïek steentjes. 

Servetten met behangplaksel.  

 

Stap 3  

 

Vullen van de olielamp 

Vul de Olielamp voor eerste gebruik totca. 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 enkele lonthouders uit ons assortiment:
 

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 met Kraag 

 

Lonthouder voor olielampen met kraag.

Met ca. 28cm lont. 

 

 

Past op allerlei flessen, de lontkraag (bovenkant) 

Heeft een diameter van ongeveer 2 cm de 

onderkant Heeft een diameter van ongeveer 1,7 

cm. 

 

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 sta

* 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 kleine

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

* Zorg dat buitenshuis dat de olielamp niet te veel wind vangt.
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Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code. 


