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Lamp van draad

Benodigd materiaal

Artikelnummer

Aantal

Lampen kap ¢ 250 x 150 mm, wit, fitting E27, 100 W

920670

1

Lampen kabel met schakelaar (excl. lampje), 1,5 m, fitting E27, 230 V

103524

1

Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. ¢ 100 mm

250069

1

Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. ¢ 150 mm

250070

1

Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. ¢ 200 mm

250081

1

Draad ca. ¢ 0,25 mm x 50 m, zilverkleur

206691

1

Hoooked Zpagetti, ca. ¢ 8 - 12 mm, 120 m, white shades

562607

1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic

301128

1

Lijmsticks ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks

301139

1

Aanbevolen gereedschap

Benodigd gereedschap
zijsnijtang, schaar, lijmpistool met lijmsticks

1

1

2

De draadring van ¢ 200 mm aan het metalen frame van de kap
vastbinden.

Van de Hoooked Zpagetti knot ca. 120 cm lange koorden afknippen (ca. 90 - 100 stuks).

3

4

Band aanbrengen op de binnenkant van de onderste rand.

De losse kant van het band om de metalen ring vouwen en
bevestigen.

5
De complete lampenkap op dezelfde wijze als punt 4 bewerken.
Indien mogelijk lampenkap hangend bewerken.

2

6
Plaats de ø 150 mm draadring op de gewenste afstand en sla de linten van binnen naar buiten
om de ring. .

7

8

Met het lijmpistool fixeren.

Linten van binnen naar buiten om de ring vouwen.

9

10

Alle linten op dezelfde wijze bewerken.

Op gewenste afstand een knoop aanbrengen op ieder lint.
De laatste ø 100 mm draadring op weer op gewenste afstand
aanbrengen, dit keer vastknopen.
Alle linten op dezelfde wijze knopen.

3

11
In de nu vrijhangende linten, op gelijke hoogte knopen maken.

12

13

De linten op gewenste lengte afknippen.

In de onderste lampenkapframe de lampenkabel vastdraaien.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team
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