
© AD L J 

V - vorm 

Vouw de strook in het midden dubbel en rol de buitenste uiteinden  naar buiten toe, dus van de vouw af. 

Voelsprieten 

Rol alleen een klein deel van de papierstrook en laat de rest van de strook recht.  

Je kunt papier dubbelvouwen of twee stroken pakken.  

Pauwenoog 

Dit kan  stevig opgerold,of een wat losser. Nadat het rolletje is gemaakt, knijp je  aan 1 kant.  

Een bloemblaadje kan worden gevormd door de hoek van het pauwenoog een beetje naar een kant te buigen. 

Puntvorm 

Nadat je een strak rolletje hebt gemaakt, druk je het midden naar boven. Er ontstaat zo een soort klein torentje. 

Dit geeft je ontwerp vaak wat extra kracht 

Stip 

Rol een strook papier strak op en lijm het uiteinde vast. Stippen kunnen in het ontwerp zelf worden gebruikt 

maar ook aan de onderkant van een andere vorm om deze wat meer uit te laten springen. 

Aanhaling  - teken 

Bijna hetzelfde als de v - vorm, alleen worden hier de stroken beiden dezelfde kant uit gerold: de ene naar de 

binnenkant naar de vouw toe en de ander van de vouw af. 

Open Hartje 

Een andrere variant op de V-vorm. Beide uiteinden naar binnen toe rollen in plaats van naar buiten. 

Twijgje/spiraal/krul   

Rol in een spiraal vorm het papier om een tandenstoker of filigraanpen, zo strak als gewenst. 

S - vorm 

Rol vanuit beide einden van de papierstrook maar in tegenover gestelde richting van elkaar. 

Diamant 

Deze vorm kan worden gemaakt van zowel een losse als een vaste rol. Nadat de rol is gevormd knijp je  in 

twee tegenoverliggende einden. Deze vorm wordt ook wel marquise of oog vorm genoemd. 

Blad vorm 

Vorm eerst een diamant en buig dan de samen geknepen uiteinden ieder een andere kant op. 

Ovaal 

Knijp voorzichtig in een losse rol zodat een ovaal vorm ontstaat.  

Probeer niet de uiteinden in een punt te knijpen.   (verschil met diamant) 

Vierkant 

Maak een losse rol en maak een diamant vorm. Vervolgens knijp je de ronde kanten in. 

Rechthoek 

Vorm eerst een ovaal en knijp dan de hoekjes in om een rechthoek te vormen. 

Driehoek 

Knijp een losse rol in een 3-hoek vorm. Meestal ziet dit er het mooist uit wanneer het midden zo rond 

mogelijk blijft. 

Gesloten hart 

Vorm een driehoek en druk dan een kant naar binnen om daar een deukje te maken. 

Halve Maan 

Knijp aan twee kanten van een losse rol terwijl een vinger het midden van een zijde naar binnen drukt. 

Hierdoor ontstaat een deukje aan 1 kant. 

Tulp 

Knijp aan 2 kanten in een losse rol terwijl je de zijden naar binnen drukt aan 1 kant. Er ontstaat dan een 

uitstulping en deze kan je met een kneepje wat steviger maken. 


