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Sfeerlamp
door Claudia Benders (La Bonne Journée)
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Materialen
• hol ornament in aardewerk
• lampenkap
• aansluitsnoer met schakelaar
• lampfitting
• buisnippel voor lamphouder
• ijzerdraad
• schroevendraaier
• steenboor
• verschillende kleuren kalkverf (Carte Colori)
• primer (Carte Colori voorstrijk voor kalkverf)
• kwast
• tube lijm

STAP 3:
Beschilder het ornament nonchalant met een basis van
taupekleurige kalkverf en laat het drogen.
STAP 4:
Tamponeer met een lichtere kleur kalkverf op enkele plekken over de donkere basiskleur. Laat drogen en herhaal dit
met verschillende lichtere tinten om een mooie kleurschakering te krijgen.
STAP 5:
Steek de elektriciteitskabel door het gaatje in de zijkant.
De kabel moet ook door het gaatje bovenaan. Als u hier
niet goed aan kan, gaat u als volgt tewerk: steek door het
gat bovenaan een fijne ijzerdraad. Maak hem goed vast
aan de elektriciteitskabel, eventueel met plakband.
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STAP 1:
Maak het ornament goed schoon en schilder het volledig
met de primer. Laat goed drogen.
STAP 2:
Boor in de bovenkant voorzichtig een gaatje ter grootte
van de buisnippel. Maak aan de zijkant onderaan een
tweede gaatje waar de elektriciteitsdraad door kan.
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STAP 6:
Trek nu aan de draad die uit de bovenkant steekt om de
elektriciteitskabel door dit gaatje te krijgen.
STAP 7:
Doe de buisnippel met de moer om de elektriciteitskabel.
STAP 8:
Spuit lijm in de opening bovenaan en klem de buisnippel
vast in het gat.

Hou er rekening mee
dat kalkverf veel lichter
wordt na het drogen.
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Werkwijze (vervolg)
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STAP 9:
Laat de lijm drogen en schroef de fitting op de buisnippel.
Zorg ervoor dat ze mooi recht zit. Schroef het plaatje van
de fitting aan de beide uiteinden van de elektriciteitsdraden. Trek het plaatje in de fitting en plaats het bovenste
deel erop.
Om de verf sneller te
laten dogen kan u een de
haardroger gebruiken.
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STAP 10:
Plaats tot slot de lampenkap op de fitting en draai er een
lamp in.
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