
Stap voor stap een olielamp maken! 

1.  
 
Handen uit de  
mouwen ! 
Start met de klei 
goed te kneden zo-
dat hij soepel wordt.  

2.  
 
Leg de klei tussen 2 
latjes. Neem een 
deegrol en rol de klei 
uit tot een gelijke 
plak. 
 
 

3. 
 
Snijdt door gebruik 
te maken van de kar-
tonnen sjablonen al-
le vormen uit de 
plakken klei. 
 
 

4.  
Maak met een saté-
prikker kruisvormige 
groefjes in de plak die 
de onderkant vormt 
van de olielamp. Doe 
dit voor de volledige 
omtrek.  

5.  
 
Maak ook groefjes aan 
de onderkanten van 
de 2 lange stroken die 
de zijkanten van de 
olielamp vormen. 

6.  
Maak de groefjes nat 
met een beetje wa-
ter. Het water zal er 
voor zorgen dat de 
plakken beter aan 
elkaar hechten. 

7.  
 
Zet nu de twee zij-
den 1 voor 1 op de 
onderkant. Doe dit 
voorzichtig en druk  
niet te hard. 

8.  
Maak een worstje van 
een restje klei en leg 
het in de hoek. Duw 
het worstje plat met 
een stokje of lepeltje. 
Eerst langs boven, dan 
langs beneden.  

9.  
Doe zo verder voor 
alle hoekjes. Op die 
manier zal alles ste-
vig aan elkaar blijven 
plakken en is de olie-
lamp lekvrij.  

10.  
 
Maak in de plak die 
de bovenkant van de 
olielamp vormt het 
vulgat met behulp 
van een flessendop.  

11.  
 
Maak ook de wiek-
opening en het lucht-
gaatje. Dit doe je 
best met een saté-
prikker en het  
sjabloon. 

12.  
Maak weer kruisvormi-
ge groefjes op de zij-
kanten en het boven-
stuk van de olielamp. 
Maak de groefjes nat 
met een beetje wa-
ter.  
Plaats ze op elkaar.  

13.  
Druk zachtjes alles 
nog een keer goed 
aan. Dit kan je doen 
met een stokje of 
lepeltje.  
De olielamp is klaar! 

14.  
Laat de olielamp nu 
goed uitdrogen. Eens 
dat gebeurt is kan je 
ze vullen met olijf-
olie. Leg er een wiek 
of stukje stof in en 
steek ze aan! 


