Nytt liv till en
gammal lampa
Bordlampan är tillverkad av en skärm, en
lampfattning och en sladd med kontakt. Alla
delar från en gammal lampa. Ny lampfot har
gjutits i betong. Stora träkulor träs på och
skärmen dekoreras med decoupagepapper.

Inspiration: 14451
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Lampfot: I den tjocka bonzaitråden klipps
4 st. bitar á ca. 1 m.

De 4 trådarna sätts ihop på mitten. Detta
görs med en av de fyra trådarna som
viras runt egen axel och runt de andra.
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I den ena änden viras de fyra ändarna till
platta spiraler, enligt bild, så de kan stå.

Som stöpform används en rund pappask
som penslas invändigt med
decoupagelack för att göra pappen mer
hållbart till den våta betongen. Låt torka.
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Före själva gjutningen penslas
gjutformen/asken med matolja. (För att
den gjutna plattan kan släppa från formen
enklare).

En bit sladd, (som endast ska användas
att stöpa efter), sätts fast med hjälp av
målartejp på bonzaitrådarna, som sedan
placeras i gjutformen/asken. (Enligt bild)
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Sätt även målartejpen över sladden i
botten av asken. OBS! Sladden ska gå
hela vägen till kanten.

Blanda betongen med vatten enligt
beskrivning på burken. Häll massan i
gjutformen enligt bild. Låt torka ca. 24
timmar.
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Ta ut plattan ur formen, det kan vara
nödvändigt att skära upp den.

Ta bort tejpen och och sladden.
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Sladden med kontakt förs nu genom
hålet på lampfoten, enligt bild.

Stora träkulor (pärlor med hål) träs på
bonzaitråden.
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Avsluta med fattningen som monteras i
sladden och fäst genom att surra fast den
med de lösa ändarna bonzaitråd.

Om inte lampskärmen är vit från början
bör den grundmålas med Plus Color
hobbyfärg. Låt torka.
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Skärmen delas upp på mitten med
målartejp enligt bild. Detta görs för att få
ett bättre resultat med
decoupagepappret, som senare sätts fast
från varsin sida av uppdelningen.

Med hjälp av decoupagelack sätts
decoupagepappret fast, först på den den
ena sidan av uppdelningen och därefter
på den andra sidan.
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Ta bort tejpen.

Sätt ihop decoupagepappret från båda
sidor, klipp till och limma fast med
decoupagelack, som även används till att
lacka hela skärmen. Låt torka.
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Skruva i en glödlampa i fattningen och
sätt på skärmen.TIPS! Undersidan av
betongfoten kan kläs med filt eller likn.
för att skydda föremålet den ska stå på.

