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Eerst weten   Je moet altijd eerst weten wat je wilt knippen, snijden of vouwen.  

   Daarom ga je de lijnen die je wilt maken eerst tekenen    

   Dit kan uit de losse hand of  met een liniaal of tekenmal. 

Tekenmal:   Een stevige vorm die gebruikt kan worden om vormen om te trekken. 

 (rondjes, vierkanten, dekseltjes, zelfgemaakt of gekocht…) 

   

Vouwen, snijden en knippen kan met voorbeeldvormen  

   De stippellijnen zijn dan de vouwlijnen. 

   De dikke lijnen zijn dan de kniplijnen 

 

Knippen: Om te leren knippen bestaat een meeknipschaar (schaar met 4 openingen) 

Ronde punt onderaan. Zo voorkom je dat je in de onderlaag knipt 

Knippen met een grote bek De schaar zo open mogelijk en knippen bij de scharnier.    

   nooit met de punten (dan ga je hakken) 

   nooit tot het eind (dan gaat het materiaal scheuren.) 

Vormen met je hand. De schaar gaat alleen maar open en dicht. De hand die     

   het papier vasthoudt, stuurt langs de lijnen. 

Binnenvormen Wanneer een deel uit een papier moet worden geknipt waarbij de buitenrand heel 

   moet blijven, maken we een  begin door het papier langs de tekenlijn dubbel te  

   vouwen en een knipje te maken. 

   Het papier vouwen we weer open en door het gaatje knippen we verder. 

 

Scheuren Papier kunnen we scheuren door het vast te houden tussen duim en wijsvinger  

   van beide handen. 

Vezel richting  Papier heeft door de ligging van de vezels een ‘goede’ en  ‘slechte’   

   scheurrichting (horizontaal of verticaal) Probeer maar! 

 

Vouwen:  Papier vouw je dubbel door de hoeken precies op elkaar te leggen.  

   Daarna met je  vingers geleidend langs de zijkant naar de vouw afzakken en deze 

   aandrukken tot een strakke vouw. 

Lijnen    Lijnen ga je voorvormen door met een schaar of een nagel langs de liniaal  

   te trekken bij rechte lijnen en uit de losse hand bij gebogen lijnen.  

Rillen:   Een groef maken in papier of karton. Daardoor kan je mooie scherpe   

   vouwen maken. Dit kan met bijvoorbeeld je nagel of  een punt van een schaar. 

Ritsen:                        Papier of karton half insnijden. Daardoor kan je nog scherpere vouwen   

              maken, hierbij heb je een mesje nodig. Pas op: niet te hard! 

De rillijn of ritslijn zit altijd aan de buitenkant 

 

 

Snijden:  Met een(stanley) mes kunnen we papier snijden 

   Het mes moet soepel door het papier of karton gaan.  

   Lukt het niet in 1x dan volgt herhaling.  

   NOOIT te hard duwen: dan ontstaat een lelijke snede 

Reserve mesjes Het mes moet goed scherp zijn.  

   Vaak zitten er in het heft zitten  reservemesjes 

Liniaal   Snijden doen we altijd langs een ijzeren liniaal 

Onderlegger  Snijden doen we altijd op een onderlegger 

Snijmat  Een snijmat is een luxe onderlegger waarop 

    rasters staan waardoor de liniaal      

   nauwkeurig gebruikt kan worden.  

   Gebruik de rasters om haaks te werken! 

 


