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Dit engeltje is aan het bidden 

Je kunt het maken van papier en touw. De touwtjes kan je op allerlei manieren maken 

 

Techniek Knippen, vouwen, knopen, tekenen, haken of…… 

Materiaal Papier (voorbeeld of zelf laten tekenen), touw of draad   

Gereedschap schaar 

Link:  papier   kijk bij papier bewerken 

 textiel  Zoek de techniek die je wilt voor de armen en benen  

   of gebruik papier of cadeaulint 

 

 

 

Werkwijze 

1. Pak een vel papier en vouw de vleugels zoals op het voorbeeld. 

2. Plak deze in het midden met een plakbandje vast. 

Je kunt vooraf een randje gaan tekenen 

3. Pak het knipvel en knip de onderdelen of maak ze zelf. 

a. Pak een vel papier en vouw dit dubbel 

b. Teken het jurkje met de hals op de vouw 

c. Teken een hoofd (voor en achter) 

d. Teken twee voetjes (voor en achter = 4 delen) 

e. Teken de gevouwen handen (voor en achter = 2 delen) 

4. Pak touw en knip dit zolang als je de armen en benen wilt hebben 

(Tip: maak de armen en benen uit 1 draad)  

 Of maak / punnik/ vlecht deze op maat 

5. Pak een lange draad  

6. Leg  armen op de hals van de jurk en het touw ook, vouw de jurk dubbel 

om de vleugels, knoop het touw vast 

7. Plak de handen in het midden van de armen (voor en achter) 

8. Plak de benen onder aan de jurk. Plak de voeten voor en achter vast. 

9. Plak het hoofd voor  en achter op het touw, boven de hals 

10. Knoop het touw boven vast en geef de engel een mooi plekje 
Boven de verwarming zal de engel rondjes gaan draaien door de warmte 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
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Dit worden de vleugels: Vouw op de harmonica-manier en plak op deze lijn een plakbandje om ze te vormen 
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