Benodigdheden:
Tuitvormig ornament
Grondplaat
Buisje
Inzet dopje
Fakkelrand ornamentje
Nal-LED Standaard
Vlinder Koud Porselein met oranje kleurstof
Zwarte verf en penseel (Spuitbus)
Tangetjes
Fijn schaartje
Porseleinlijm
Soldeerbout en toebehoren
Boor 2mm
Klein gripzakje

Zo maak je het:
Maak wat Vlinder Porselein oranje. Doe een tipje porseleinlijm op het kopje van de Nal-LED en
kneed een balletje rond het lampje.
Maak met het fijne schaartje allemaal “knipjes” in het porselein om het er als een fakkel-vlam uit
te laten zien. Eventueel nadusten voor een extra donker-licht effect. Laat drogen.

Buig van de grondplaat de puntjes naar buiten. Boor in het midden een gaatje van 2mm. Duw het
buisje in het gaatje en soldeer het aan de binnenkant van de grondplaat vast. Let op dat het niet

te ver door de grondplaat heen komt, het moet tegen de muur aankomen en ruimte laten voor het
snoer. Soldeer OM het buisje heen, zodat het gat open blijft.

Boor halverwege het tuitvormige ornament ook een gat van 2mm. Duw hier het andere eind van
het buisje in. Laat een draadje door het werk meelopen om straks als trekveer voor het snoer te
gebruiken. Even kijken hoe schuin de fakkel ten opzichte van de grondplaat moet komen en om
het buisje heen vastsolderen. Knip de uitstekende franje langs de bovenkant weg.

Buig de puntjes van het fakkelrand ornamentje wat naar buiten.
Haal het snoer van de Nal-LED door het wat naar buiten uitgebogen fakkelrand ornamentje, door
het Inzet dopje, door het tuitvormige ornament, buisje en grondplaat naar buiten. Let op,
voorzichtig doortrekken, niet te hard, anders trek je de Nal-LED kapot.
Laat het lampje zelf een centimeter of tien boven de fakkel uitsteken. Soldeer inzet dopje en
fakkelrand ornamentje vast aan de achter-buitenkant van het tuitvormige ornament. Dek het
lampje zelf af met een gripzakje en spuit de fakkel mooi zwart. Ietsje bijschilderen of
bijwerken met goudwas en dan het snoertje voorzichtig aantrekken tot het lampje zit waar het
komen moet.
Klaar!
Materialen pakketjes met ornamentjes, buisje en lampje zijn verkrijgbaar in de webwinkel van
Nalladris.

