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.
Knip de lont ongeveer 2 tot 3mm boven de
houder af.
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.

Stap 2
Het maken van een Olielamp.
Zorg voor een stabiele fles of een goede
ophanging.
Decoreer de fles met bv:
Glasverf.
Mozaïek steentjes.
Servetten met behangplaksel

Stap 3
Vullen van de olielamp
Vul de Olielamp tot ongeveer 5 cm aan de
bovenrand.
Hang de lont in de olielamp.
Vul zonodig bij.

Hieronder de lonthouders uit ons assortiment:
Lonthouder Type HNL
Lonthouder voor olielampen type: HNL.
Met 35 cm lont rond 6mm
Past op allerlei flessen, de lonthouder heeft een
diameter van ongeveer 2,5 cm.( ter grote van 1
euro muntje).
Eventueel te vergroten met de lonthouder
verloopring, deze valt precies in de uitsparing.

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.
* Zorg dat de olielamp op een stevige ondergrond staat.
* Onderste deel van fles is ook leuk op te vullen met bv gekleurd zand of schelpen.
* Water onderin gebruiken? wax het onderste deel van de lont die in het water hangt.
* 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.

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

