Een bonte luchtballon
Hoog boven huizen, bossen en velden zweven in een echte heteluchtballon, hoe geweldig zou
dat zijn? Met deze zelfgemaakte miniatuurballon kan je alvast even wegdromen …

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een lege doos Hertog-ijs
Ballon
Krantenpapier
Behangerslijm
Verfkwast
Verf
Vernis
Servetten
Touw of lint
Klein kommetje

Aan de slag!
Stap 1 – Begin met de juiste vorm
Blaas je ballon goed op, maar zorg dat hij niet te strak gespannen staat (dan ploft hij te
gemakkelijk). Neem een klein kommetje (bv ontbijtkommetje) waar je de ballon op kan laten
rusten.
Stap 2 – Vingers vuilmaken mag!
Maak een smeuïg papje van de behangerslijm en water. Scheur een aantal kranten bladen in
fijne, niet te lange reepjes. Doop ze een voor een in het lijmmengsel en plak ze op je ballon tot hij
helemaal bedekt is met een laagje van ongeveer twee millimeter dik (laat het even controleren
door mama of papa). Laat de ballon goed drogen op het kommetje, je kan deze best een nachtje
laten staan. Als alles droog is, kan je de opgeblazen ballon stukprikken en eruit trekken. Knip
daarna de onderste rand van de papieren ballon mooi gelijk.
Stap 3 – Laat je fantasie maar werken
Droog? OK, beschilder nu je ballon met vrolijke motiefjes: strepen, wolkjes, vogels, … alles kan,
alles mag. Om af te werken kan je je ballon een mooi glanzend vernislaagje geven.
Stap 4 – Met hand en mand
Bij een echte heteluchtballon hoort natuurlijk een passagiersmandje. Hiervoor versier je je lege
Hertogdoos. Je kan deze verven of beplakken met kleurrijke servetten (gebruik hiervoor de
overschot van de behangerslijm). Laat opnieuw drogen. Hierna kan je je mandje nog verder
versieren zoals jij het wil.

Stap 5 – Tijd voor de afwerking
Maak ook op elke hoek van het mandje een klein gaatje. Knip 2 gelijke stukken touw of lint en
plak ze kruiselings bovenaan de ballon vast met wat behangerslijm. Bevestig nu je mandje aan
de ballon door de vier uiteinden van het touw door de gaatjes te knopen. Neem nu een stompe
naald en stop hiermee een stukje touw door de top van de ballon en knoop het bovenaan dicht tot
een lus. Nu is je ballon klaar om op te hangen.
Stap 6 – Iedereen aan boord!
Ziezo, je ballon is vertrekkensklaar. Hang hem met een haakje aan het plafond en zet je favoriete
knuffel als passagier in het mandje. Goeie reis!

