
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  

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.

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.

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.

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.

10. 
Draai je werk om en herhaal stappen 8 en 9.

De waterbombasis

De meervoudige basis

De vogelbasis

We maakten van deze origamivogel ook een videotutorial.
Scan de QR-code of bezoek debanier.be/videotutorial-origamivogel

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.
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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.

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

14. 
Maak een tegenvouw naar binnen langs die vouw.

Een vliegende vogel

Klaar om te vliegen!

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


