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origami kraanvogel 

vouwen 

ontspannen & inspannen creatief&cadeau 

rekenen: meetkunde. 

Doel:  Leren lezen van tekeningen om met behulp van een stappenplan plat papier om te zetten in een ruimtelijk voorwerp. 

ruimtelijk inzicht 

Materiaal:  papier (vouwpapier, theezakjes, veel papiersoorten zijn mogelijk.  

Voorbereiding: papier in vierkant  

Origami is Japanse papiervouwkunst. Ori betekent in het Japans 'vouwen', en kami is Japans voor 'papier'.                                            

Een blaadje papier verander je in een kunstwerk door alleen maar te vouwen.  

Samen geeft dit het woord origami: papier-vouwen!  

De origami kraanvogel is een symbool geworden van geloof, hoop en liefde.                                                                                               

Volgens een oude Japanse legende geeft het vouwen van 1000 kraanvogels geluk in je leven.                                                                 

Daarom vouwen groepen mensen samen vaak 1000 van deze papierwerkjes; dat heet dan een senbazuru.                                     

Het is al een hele kunst om 1 vogel te vouwen. Lukt het jou om een mobile of een ketting van kraanvogels te maken?       

 

Bijlage: printblad met stappenplan. (blz 2,3) 

Meer origami:      origami voor kinderen 

Voorbeeld op film:  kraanvogel vouwen 

 

http://www.origamivoorkinderen.nl/
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1  Vouw een vierkant diagonaal 2x 

 Vouw steeds aan de voor en achterkant zodat het papier aan  

 beide kanten makkelijk gevormd kan worden 

 

 

2  Vouw vierkantjes (zie voorbeeld) 

 Ook nu aan de voor en achterkant vouwen. 

 

 

 

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 weer naar voor en naar achter. 

 Doe dit aan beide kanten. 

 

 

5 Til voorzichtig punt 1 naar boven. 

 Dit is het moeilijkste moment.   

 Wanneer je de vouwlijnen steeds twee kanten op hebt gemaakt gaat dit                                                            
 soepel. Hou de onderste punt vast. Til de bovenste punt op. Vouw langs de                                               
 middelste lijn richting bovenkant van de gevouwen driehoek. Vouw langs de                                                  
 zijkant en duw dan voorzichtig het papier over de bovenkant van                                                                        
 de gevouwen driehoek. 

 

6 Je papier ziet er dan zo uit. 

 Draai dan je vouwwerk 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! 


