Orgami is vouwen met papier. Niet zomaar iets, maar echte kunstwerkjes vouwen!
De techniek komt uit China en is in Japan uitgewerkt tot Origami.
Je moet wel heel precies werken voor mooi resultaat! Punt op punt en rand op rand.
Als iemand 1000 kraanvogels vouwt zal zijn wens tot gezondheid in vervulling gaan.
Sinds Hiroshima geldt dit ook voor een wens tot vrede.
De Regenboog heeft 1000 kraanvogels gevouwen die werden gebruikt bij de opening van de Triënnale in 2008

Techniek:
vouwen
Materiaal: papier (niet al te dik) probeer eens verschillende soorten (theezakjes, pakpapier, folders….)
Gereedschap:geen
Info
Origami Wiki
meer informatie
veel vouwwerkjes van Canon
leuke prints om veel ‘kant en klaar’ te vouwen
Bouwplaten kinderpleinen
leuke prints om veel ‘kant en klaar’ te vouwen

Opdracht: Kijk naar de afbeeldingen en probeer een kraanvogel te vouwen
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1

Vouw een vierkant diagonaal 2x
Aan de voor en achterkant

2

Vouw vierkantjes (zie voorbeeld)
Ook nu aan de voor en achterkant

3

Vouw het papier als een kikkerbek
Doe dit door de punten 1 en 2 op elkaar te leggen
De punten 3 en 4 naar binnen vouwen
(kijk alvast bij afbeelding 4)

4

Vouw het papier langs de lijnen zoals bij het voorbeeld
Maak de vouwen naar voor en naar achter
Doe dit aan beide kanten

5

Til voorzichtig punt 1 naar boven

6

Je papier ziet er dan zo uit
Draai dan je vouwerk om
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7

Til ook aan de achterkant punt 1 op
Vorm met de vouwen mee zodat het papier
in de vorm van figuur 8 valt.

8

Vouw de punten (1,2) naar voor en (3,4) naar achter
zodat figuur 9 ontstaat

9

Pak de punten (1,2) en til deze op vanuit de zijkanten (naar 3,4)
zodat figuur 10 ontstaat

10

Vouw de rechterpunt door het midden naar buiten zodat de kop ontstaat

11

Druk de onderkant (buik) naar beneden en duw de vleugels naar buiten, op
hun plek.
De buik een beetje plat drukken.

12

Het resultaat: een kraanvogel!
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