Deze knutseltip is een idee van De Banier, alle materialen vind je in onze winkels of op www.debanier.be

Werkomschrijving origami
Nodig
084 0225 Djeco origamipapier
153 0211 origamiblaadjes 19 X 19 cm
153 0205 origamiblaadjes 20 x 20 cm
233 5802 ponstang 3mm
Extra materiaal: houten stokjes of takjes, schaar, meetlat en potlood.
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Omschrijving – appel
Stap 1
Vouw 2 diagonalen in het papier.
Stap 2
Vouw aan de andere kant van het papier 1 middenlijn.
Stap 3
Duw de middenlijn naar binnen zodat je een driehoek ziet.
Stap 4
Leg de driehoek met de lange zijde naar onder. Plooi de 2 punten naar boven. Draai om
en doe dit ook aan de achterkant.
Stap 5
Laat het zo voor je liggen en plooi nu de linker en rechterhoek naar binnen. Draai om en
doe dit ook aan de achterkant.
Stap 6
Plooi de bovenste punten over de punten aan de zijkant. Doe dit ook aan de achterkant.
Stap 7 en stap 8
Steek nu de bovenflapjes in de zijflapjes (4)
Stap 9
Duw nu de vorm een beetje in een stervorm. Neem de vorm in je handen en blaas hard in
het gaatje bovenaan.
Stap 10
De appel is klaar! Nu nog een stokje of takje in het gaatje. Bevestig er een blaadje aan
en schrijf er een leuke boodschap op.
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Omschrijving – snoepdoosje (papier 20 X 20 stappenplan groen papier)
Stap 1
Vouw het papier dubbel en weer open. Draai het papier een kwartslag en vouw weer
dubbel en open.
Stap 2
Vouw de hoeken naar binnen.
Stap 3
Vouw het papier achterwaarts diagonaal dubbel (de flapjes naar de buitenzijde).
Stap 4
Vouw het papier van rechts naar links.
Stap 5
Leg de driehoek met de lange zijde naar boven. Steek je vinger in het bovenste zakje en
duw de driehoek open. De linkse punt van de driehoek die zo omhoog komt duw je neer
op de tegenoverliggende punt. Je bekomt zo een ruitvorm. Draai de vorm om en herhaal
deze stap.
Stap 6
Leg de vorm met de dichte punt naar boven. Steek je vingers in de 2 rechthoekige zakjes
en trek open. Vouw de onderste punt van de ruit naar boven tot er een rechthoek ontstaat.
Draai de vorm om en herhaal deze stap.
Stap 7
Leg de vorm met de punt naar boven. Je hebt nu een soort huisje. Vouw de rechterflap van
het huisje naar links. Doe hetzelfde aan de andere kant.
Stap 8
Vouw de 2 zijkanten van de bovenlaag naar het midden toe. Draai de vorm om en
herhaal deze stap.
Stap 9
Vouw de onderkant ongeveer 2 cm om en vouw dit flapje weer terug.
Stap 10
Vouw de punt van de bovenlaag om en doe hetzelfde aan de andere kant.
Stap 11
Trek voorzichtig aan beide punten om het doosje te openen en breng het doosje met je
vingers verder in model. Je doosje is klaar om te vullen met snoepjes!
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Omschrijving – potlood (gekleurd papier met witte achterkant)
Stap 1
Neem 1/3de van een vel papier van 20 x 20 en vouw het in de lengte in 2.
Stap 2
Vouw het papier terug open en plooi een rand van ongeveer 1,5cm bovenaan naar
binnen.
Stap 3
Draai het papier terug met de gekleurde kant naar boven en plooi de bovenste hoeken
naar het midden.
Stap 4
Plooi nog eens de hoeken naar het midden.
Stap 5
Leg het papier terug met de witte kant naar boven. Plooi de achterkant van het papier naar
boven.
Stap 6.
Draai om en plooi dicht. Je potlood is klaar!

