VOGELKOOI MET ORIGAMIVOGEL
Pakket nr. 2050552

Dit pakket bevat:
1865304
1865313
0379560
1010251
0011331

20x
2x
1x
1x
1x

Pitrietbodem in mdf rond 10 cm
Pitriet 2 mm, 125 g
Geschenkpapier zeep Hygge
Vlastouw fijn 50 g, ca. 40 m
Nylondraad 0,25 mm 25 m transparant

Uit je eigen knutselkast:
Scharen
Potloden
Meetlat
Fijne naald
Emmer of wasbak voor water
Plakband

PLOOI, VLECHT EN KIJK: EEN VOGELTJE IN EEN KOOI, NET ECHT. MET TWEE TECHNIEKEN MAKEN
WE DIT LEUKE VOGELKOOITJE. NU ER NOG EEN LEUK PLAATSJE VOOR VINDEN.
Voorbereiding:
Het pitriet moet minstens 30 minuten in water weken vooraleer je het kan gebruiken om de
vogelkooi op te bouwen. Doet dit vooraf of tijdens het plooien van de origamivogels.
Verdeel per persoon een kopie van het stappenplan
1 vierkantje van 7,5 x 7,5 cm uit het papier (of laat de kinderen dat zelf knippen),
1 stuk pitriet van ± 3 m
1 pitrietbodem.
Werkwijze:

STAP 1
Maak het kraanvogeltje volgens de stap-voor-stapaanwijzingen (zie bijgevoegd stappenplan).
Prik een fijn gaatje bovenaan in het puntje
van de ‘rug’ van de kraanvogel.
Rijg daar een stukje nylondraad van ± 20 cm door.
Maak een knoopje op 2 cm van de kraanvogel en dan nog eens
± 7 cm boven het eerste knoopje. Leg het vogeltje even opzij.

STAP 2
Geef elk kind een stuk pitriet van ± 3 m. Steek dat door een van
de gaatjes en plak een eindje van ± 3 cm onderaan vast.
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Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s
van dit creapakket op debanier.be/CPD5837

Werkwijze (vervolg):

STAP 3
Haal het pitriet door het gaatje tegenover het eerste gaatje en vorm
een boogje van 12 à 14 cm. Haal het pitriet langs de onderkant
door het volgende gaatje (werk in wijzerzin).

STAP 4
Maak weer een boogje en ga door het volgende gaatje aan de
overkant. Ga zo verder tot je alle gaatjes gehad hebt.

STAP 5
Knip een stukje vlastouw van ongeveer 40 cm af. Steek het door de
boogjes en door het ophanglusje van de kraanvogel. Knoop vast.

STAP 6
Knip het uitstekende stukje pitriet af.

STAP 5
Steek het stukje pitriet dat je onderaan had vastgeplakt terug door
hetzelfde gaatje. Zo komt dat klem te zitten. Knip dat kort af.

STAP 6
Maak bovenaan in het vlastouw nog een knoopje zodat je een
ophanglus hebt om je kooitje ergens op te hangen.
Tip: Probeer bij het maken van de kooi de boogjes bovenaan goed
bij elkaar te houden zodat ze mooi op elkaar passen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Deze origamivogel is misschien wel het bekendste model na het papieren vliegtuigje. Wist je dat deze vogel
al meer dan 150 jaar bestaat? We leren je hier hoe je hem vouwt.
De waterbombasis
1. Leg je papier met het patroon aan de bovenkant voor je. Leg een
punt op een andere punt en maak van het papier een driehoek.
Vouw daarna het papier weer open. Herhaal dit voor de twee
andere punten. De vouwlijnen op het papier hebben nu de vorm
van een

2. Draai je papier om, het patroon ligt nu onderaan. Vouw een
zijde op de overstaande zijde en maak van het papier een
rechthoek. Vouw daarna het papier weer open. Herhaal dit voor
de twee andere zijdes. De vouwlijnen op het papier hebben nu de
vorm van een

De meervoudige basis

3.
Vouw de waterbombasis open.

4.
Leg een vinger onder het
midden van het papier.

5.
Duw de vouwen
binnenstebuiten.

6.
Knijp de vouwen aan
weerszijden samen en strijk ze
naar beneden glad.

De vogelbasis

7.
Het papier neemt nu de vorm aan van een pijlpunt. Strijk het papier
glad zodat er twee flappen aan weerszijden van de middelste
vouw zitten.

9.
Til de onderste hoek op en open de bovenste flap. Vouw deze
hoek naar boven en duw tegelijkertijd de zijkanten naar beneden.
Strijk het papier glad.

8.
Vouw de linker en rechter randen van de bovenste laag naar het
midden en vouw ze weer terug. Vouw de driehoek bovenaan naar
het midden en vouw ook deze terug.

10.
Draai je werk om en herhaal stappen 8 en 9.
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We maakten van deze origamivogel ook een videotutorial.
Scan de QR-code of bezoek debanier.be/videotutorial-origamivogel

Een vliegende vogel

11.
Er zijn 2 smalle flappen: vouw één zo schuin
mogelijk omhoog vanuit het midden van het
papier. Strijk de vouwen goed glad.

12.
Maak een tegenvouw naar binnen langs de
vouw die je zojuist hebt gemaakt. Herhaal
dit bij de andere smalle flap.

14.
Maak een tegenvouw naar binnen langs die vouw.

13.
Vouw een stukje van een van de puntjes om
voor een snavel. Strijk glad en vouw open.

Klaar om te vliegen!

Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

