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Het warme lichteffect van 
een kampvuur
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Opbouw vignette
Ronde basis van  90 mm, vernist .

Na het bepalen van de plaats vn het kampvuur
een gaatje geboord om de rookgenerator en :of 
lichtbron in te laten passen.

Van een doorgezaagde plastiek ‘cachepot’ de 
onderconstructie gemaakt , om de generator in 
weg te steken
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