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Het zit er weer op! De Olympische 

Spelen van 2012 zijn afgelopen: de 

fakkel is gedoofd! 

 

 

Techniek:  Boetseren kneden,vormen 

Materiaal:  Papier-maché 
(kranten of wc-papier en glutofix) 
Gereedschap:  
Onderlegger, lijmkwast, lijm-emmer of lijmpotten 
 

 

 

 

 
 

 

Volgens wikipedia: Olympische vlam 

Traditiegetrouw werd ook bij deze Olympische Spelen de olympische vlam vanuit Olympia, Griekenland naar Londengebracht. Dit is een 80 cm hoge, 

800 gram wegende gouden fakkel doorboord met 8000 gaatjes. De 8000 gaatjes symboliseren de 8000 personen die de toorts van Olympia naar het 

Olympisch stadion in Londen overbrachten. De toorts werd aangestoken op 10 mei 2012 in Olympia en kwam 8 dagen later in Groot-Brittannië aan in 

Land's End. Daar vandaan zal de 70 dagen durende route starten die op de dag van de openingsceremonie in Londen eindigt. 

 
Leerlingen van De Diamant  maakten (ook  voor de musical) een fakkel waarvan de vlam in of uitgeklapt kan worden. 

 Fakkel: 

1. Maak 2 schaaltjes van papier-maché 

2. Pak een koker 

3. Plak de onderdelen aan elkaar (zie voorbeeld) 

Maak hiervoor een kruisgat in de schaaltjes en vouw  

De vormen  om de koker. 

4. Bewerk alle onderdelen met papier-maché Let op: hou  

de koker open! (voor de beweegbare stok) 

5. Laat alles goed drogen 

6. Verf het in de juiste kleur 

Vlam: 

1. Teken op een oud laken vlamdelen  

of naai van stukjes vilt deze vormen  
2. Verf deze in vlamkleuren 

3. Laat goed drogen. 

4. Rijg de vlamdelen aan elkaar  

5. Plak, knoop of niet de vlam aan de fakkel 

Klapsysteem: 

1. Pak een rondhout, 2x zo groot als de fakkel 

2. Zaag deze doormidden en plak de delen (met tape?) zo aan elkaar 

dat ze dubbelgevouwen kunnen worden 

3. Maak de bovenkant vast in de vlampunt (knopen? nieten?) 

4. Door de stok naar boven te duwen gaat de fakkel ‘branden’. 

Door de stok naar beneden te laten vallen en om te vouwen naar 

buiten, ‘valt’ de vlam in de fakkel 
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