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Maak een kerstmolentje 
  
Waarom oude spullen weggooien als je er nog iets moois van kunt maken? Bijvoorbeeld een hete-lucht 
kerstmolentje van een leeg jampotje, een frisdrankblikje en een oude ballpoint. Geschikt voor de bovenbouw. 
 
Hoe maak je het? 
Knip de boven- en onderkant van een blikje voorzichtig los. Knip de overgebleven huls open, zodat je een 
rechthoekig stuk aluminium krijgt. Pas goed op, de randen zijn scherp. Pleisters bij de hand houden. 
Teken met een merkstift een cirkel met de schoepen van de molen. Deze knip je tot vlakbij het midden uit en 
buigt ze een beetje schuin. 
 
Met een Chinees eetstokje of iets dergelijks maak je een holletje in het midden van het molentje. Heel 
voorzichtig, want anders gaat het stuk en prik je erdoor. Een stuk kurk onder het metaal helpt. 
Maak een stuk dun ijzerdraad aan de bovenrand van het potje vast. Het lange uiteinde buig je zodanig, dat het 
recht boven de opening van het potje komt 
 
Gebruik de punt van een oude ballpoint als draaipunt. Die kun je: 
1) met een tangetje van het inktpatroon afhalen en op het uiteinde van het ijzerdraadje prikken; 
2) met vulling en al aan het ijzerdraadje bevestigen. 
  
Als het molentje scheef hangt, kun je aan de uiteinden van de wieken stukjes aluminium afknippen om hem in 
balans te brengen. 
 
Nu een waxinelichtje in de pot aansteken, en het molentje zal gaan draaien door de opstijgende warme lucht. 
 
Met glasverf of vliegerpapier kun je het potje mooi versieren. Of  doe water met een mooie kleur ecoline in het 
potje. Daar kun je het waxinelichtje in laten drijven! 
 
Uitdaging: 
Kun je meer manieren bedenken om een stuk aluminium boven de vlam te laten draaien, bijvoorbeeld een 
spiraalvorm?  
 
 

Benodigdheden 
Algemeen Per molentje 
 Scharen 
 Dun ijzerdraad  
 Kniptangen  
 Merkstiften 
 Kurk  
 Glasverf (te koop bij een hobbywinkel) 
 Penselen  

 Blikje (het type dat iets smaller en hoger is dan 
de meeste anderen, het metaal hiervan is 
dunner en dus  gemakkelijker te bewerken) 

 Oude ballpoint 
 Waxinelichtje  
 Glazen potje 
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