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Inhoud
Dieren

Om mee te spelen		

Pinguïn.................... 5
Puppy..........................8
Olifant........................12
Konijn.........................17
Krab........................... 22

Vlieger.......................43
Molentje....................46
Kikker........................50
Dino...........................54
Ster............................60

Vliegende vriendjes
Vogel.........................26
Lieveheersbeestje.....29
Vlinder.......................32
Vleermuis..................38
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Wat is origami?
Origami betekent ‘gevouwen papier’ en is
de naam voor papiervouwkunst. Het werd
eeuwen geleden uitgevonden in Japan.

Basisvouwen

Origamipapier is
dun, maar sterk, zodat
je het meerdere keren
kan vouwen.

Het is vierkant en heeft
vaak 1 witte kant.

Om de stappen in dit boek te
kunnen volgen, moet je twee
basisvouwen kennen.

Je kan ook gewoon papier
gebruiken, maar het mag zeker
niet te dik zijn.

Dalvouw
Bij een dalvouw vouw je het blaadje zo dat er een vouw
naar onderen ontstaat, in de vorm van een ‘dal’. Een
dalvouw wordt aangegeven met streepjes, zoals hier.
(We gebruiken in onze projecten altijd een dalvouw,
tenzij anders vermeld.)

Bergvouw
Bij een bergvouw vouw je het blaadje zo dat er een vouw
naar boven ontstaat, in de vorm van een ‘berg’. Een
bergvouw wordt aangegeven met bolletjes, zoals hier.

Symbolen

de richting waarin je het blaadje
moet bewegen

dalvouw
bergvouw
trapvouw (een bergvouw en een
dalvouw vlak naast elkaar)
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DUW

de richting waarin je moet duwen
(of trekken etc.)
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Pinguïn
Pinguïns waggelen als ze lopen, dus
geen paniek als jouw pinguïn een beetje
wiebelt. Dan ziet hij er nog echter uit!

1

3

Leg het
blaadje met
de witte kant
naar onderen, zoals
getoond. Vouw het
dubbel van links naar
rechts. Vouw weer open.

Doe hetzelfde
aan de andere
kant.

2

4

Draai
het blaadje
om. Vouw de
rechterkant
zoals getoond,
ongeveer halfweg
tot het midden.

Nu ziet
het blaadje
er zo uit.
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5

Draai het blaadje om en vouw
de onderste punt een stukje
naar boven.

7
6
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6

Vouw de bovenste punt
een stukje naar achteren
(bergvouw).

Vouw het blaadje
dubbel.

8

Vouw de hoek een beetje naar
boven voor de vleugel van de
pinguïn. Doe hetzelfde aan de
andere kant.
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trek

9

Trek nu de bek naar
boven. Duw het papier
plat zodat de bek
naar buiten wijst.

Teken of plak nog
een paar vrolijke
oogjes op je pinguïn.

10

Je pinguïn is klaar!
Wiebelen maar!
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Puppy
Deze origamipuppy is zo schattig!
Je kan een hele hondenfamilie maken
met blaadjes van verschillende grootte.

1

Leg het blaadje
zoals getoond.
Vouw het dubbel
van links naar
rechts. Vouw het
dan weer open.

2

Vouw de
linkerhoek tot
aan de vouw
in het midden.

4
3

Draai het blaadje
ondersteboven,
zoals getoond.
Draai het
dan om.

Doe hetzelfde
aan de andere
kant.
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5

Maak een
bergvouw in het
midden, zodat
het bovenste
stuk achter het
onderste stuk
verstopt zit.

7

Maak een dalvouw
net onder de vouw
die je in stap 6 hebt
gemaakt. Draai het
blaadje om.

6

Nu moet het blaadje er zo uitzien.
Vouw het weer open zoals in stap 5.

8

Vouw de punt naar
onderen zodat die een
beetje overlapt met het
witte deel.
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