
 

   

 

Jaarlijks worden er in Thailand, op de avond voorafgaand aan de volle maan in 
november, duizenden wenslampionnen opgelaten en drijvende lantaarns op de rivier 
losgelaten. Het is Loy Krathong, het Thaise lichtjesfeest. De drijvende lantaarns heten 
krathongs en worden gemaakt van bananenbladeren. De  krathong heeft vaak de vorm 
van een lotus.  

ZO DOE JE DAT! 

BENODIGDHEDEN 

- groen A4 papier 
- schuim 
- Thaise kaars 
- satéprikker  
- crêpepapier  
- goud vlaggetje  
- 3 wierrookstokjes  
- 6 x krammen  
- schaar  
- lijm  

 

Knip vanaf de onderkant over 
de vouwlijn ongeveer 2,5 cm  
in.  

Vouw het papier in zes vlakken 
en knip deze uit.  

Vouw het vlak in de lengte 
dubbel. Knip de losse onderste 
hoek rond. 

Vouw de bovenste hoeken 
nog een keer naar binnen 
zodat de punt spitser wordt.  

Doe lijm op de linker 
onderkant. 

Vouw nu de bovenste hoeken 
naar binnen op de vouwlijn.  

 
Plak de rechter onderkant over 
de linker onderkant zodat de 
onderkant een ronde vorm 
krijgt. Maak in totaal 6 
blaadjes op deze manier. 

Maak van crêpepapier en een 
satéprikker een bloem. Knip 
een strook crêpepapier en 
vouw het om de prikker. Knip 
het papier in tot het een 
bloem is.  

Je krathong voor Loy Krathong is klaar! Laat de krathong op water 
drijven of zet het op een mooie plek thuis neer. 
Let op: De kaars en het wierrook steek je alleen aan op het water. 
Ruim je krathong op na gebruik - zorg dat het geen zwerfvuil wordt! 

WIST JE DAT >  
Hoe langer de 
krathong brandend 
blijft drijven op het 
water, hoe meer 
geluk dit brengt.  

WIST JE DAT > 
'Loy' betekent 
letterlijk laten 
drijven, en 
'Krathong' is een 
vaartuigje van 
diverse materialen.   
  

MAAK JE EIGEN 
KRATHONG  

Prik de 6 blaadjes, kaarsje, 
wierrook, vlaggetje en de 
bloem vast in het schuim.  
Versier het schuim met 
crêpepapier.  

 


