HOE VOUW IK EEN
VLIEGTUIG?
Vliegtuig 1

Stap 1
Neem een A4-papier.
Leg het verticaal voor je.
Maak een vouwlijn in het midden.

Stap 2
Neem de bovenste hoeken en
vouw deze naar het midden
tegen de middenlijn.

Stap 3
Vouw de bovenste punt naar
beneden tot twee centimeter
boven de onderlijn.

Stap 4
Neem opnieuw de bovenste
hoeken en vouw deze naar het
midden tegen de middenlijn.

Stap 5
Vouw het hoekje onderaan
onderaan naar boven. Zo krijg je
weer een mooie rechte lijn.

Stap 6
Vouw het vliegtuigje dubbel
langs de buitenkant.

Stap 7
Leg je vliegtuigje met de lange
kant naar boven. Neem de
vleugel en vouw deze gelijk met
de bovenkant.

Stap 6

Doe langs de andere kant net
hetzelfde.

Vouw de zijkanten open zodat je
een mooi vliegtuigje krijgt.

Proficiat, je vliegtuigje is af!

HOE VOUW IK EEN
VLIEGTUIG?
Vliegtuig 2

Stap 1
Neem een A4-papier.
Leg het verticaal voor je.
Maak een vouwlijn in het midden.

Stap 2

Leg nu het blad horizontaal voor je.
Maak opnieuw een vouwlijn in het
midden.

Stap 3

Maak een vouwlijn vanuit de
linkse onder hoek naar de
middenlijn.

Stap 4
Doe nu net hetzelfde maar langs
de rechterkant.

Stap 5
Vouw de bovenste hoeken tegen
de vouwlijn die je zonet hebt
gemaakt.

Stap 6
Vouw je blaadje weer open tot
dat je het krijgt zoals op de foto.
Kijk goed of je de juiste
vouwlijnen hebt.

Stap 7

Steek aan de linker kant je vingers in de opening. Probeer een
driehoek te vouwen op de vouwlijnen zoals op de foto.

Stap 8

Draai je blad om.

Stap 9
Stap 10
Vouw nu de hoeken tegen
de middenlijn.

Vouw het vliegtuigje dubbel
langs de binnenkant.

Stap 11
Leg de openkant naar boven.
Vouw de bovenste vleugel
naar beneden zoals op de
foto.

Stap 12

Doe hetzelfde aan de andere
kant.

Proficiat, je vliegtuigje is af!

HOE VOUW IK EEN
VLIEGTUIG?
Vliegtuig 3

Stap 1
Neem een A4-papier.
Leg het verticaal voor je.
Maak een vouwlijn in het midden.

Stap 2
Neem de bovenste hoeken en
vouw deze naar het midden
tegen de middenlijn.

Stap 3

Vouw de hoeken opnieuw tegen
de middenlijn.

Stap 4

Neem de bovenste punt en
vouw deze tegen de onderlijn.

Stap 5

Vouw de punt opnieuw een
beetje naar boven zoals op de
foto.

Stap 6

Neem de zijkanten en vouw deze
gelijk met de lijnen van de punt.

Stap 7

Vouw de zijkanten opnieuw
open.
Draai daarna je blad om.

Stap 8

Vouw de zijkanten opnieuw gelijk
met de punt.

Stap 9
Vouw het vliegtuigje dicht langs
de buitenkant. Leg de opening
naar boven en vouw de
bovenste vleugel gelijk met de
onderkant.

Stap 10
Doe net hetzelfde bij de andere
kant.

Proficiat, je vliegtuigje is af!

HOE VOUW IK EEN
VLIEGTUIG?
Stap 1

Vliegtuig 4

Neem een A4-papier. Maak er een vierkant van door de bovenste hoeken tegen de overstaande
zijde te plooien. Plooi daarna de de onderkant van de vouwlijnen gelijk met de bovenkant.

Stap 2

Knip het stuk dat je over hebt eraf. Nu blijft er een mooie vierkant over.

Stap 3

Vouw het vierkant in twee gelijke
delen.

Stap 4

Vouw de twee gelijke delen ook
nog eens in twee gelijke delen.
Nu heb je vier gelijke delen.

Stap 5
Vouw de rechter bovenhoek
vanuit de middenlijn gelijk met
de eerste vouwlijn die je
tegenkomt langs de rechter
kant.

Stap 6

Doe hetzelfde langs de andere
kant.

Stap 7

Draai je blad om.

Stap 8

Vouw de bovenste hoeken naar
de middenlijn.

Stap 9

Vouw de punt tegen de
onderlijn.

Stap 10

Draai je blad om.

Stap 11

Vouw de onderste hoeken tegen
de middenlijn.

Stap 12

Vouw de bovenkant open zoals
op de foto.

Stap 13
Draai het blad om.
Vouw het hoekje om zodat je
een rechte lijn krijgt aan de
bovenkant.

Stap 14

Draai het blad opnieuw om.

Stap 15

Vouw het vliegtuigje dubbel
langs de buitenkant.

Stap 16

Open de vleugels en vouw naar
de buitenkant, blijf één
centimeter van de onderkant.

Stap 17

Vouw het bovenste puntje van
de vleugels naar binnen.

Vouw je vliegtuig open en de
puntjes vooraan naar binnen.

Proficiat, je vliegtuigje is af!

HOE VOUW IK EEN
VLIEGTUIG?
Stap 1

Vliegtuig 5
Neem een A4-papier.
Leg het verticaal voor jou.
Vouw het blad in twee gelijke
delen. Vouw de buitenkanten
naar de middenlijn.
Je hebt nu vier gelijke delen.

Stap 2
Leg het blad nu horizontaal.
Vouw het opnieuw dubbel. Vouw
nadien de rechterkant tegen de
middenlijn.

Stap 3

Vouw de rechter bovenhoek
vanuit de middenlijn naar de
derde vouwlijn.

Doe hetzelfde aan de andere
kant.

Stap 4

Stap 5

Vouw het bovenste puntje naar
het snijpunt van de twee
vleugels.

Stap 6

Vouw het driehoekje dat aan de
rechter bovenhoek overblijft
naar binnen.

Stap 7

Vouw het vliegtuigje dubbel.

Stap 8

Vouw de vleugel gelijk met de
onderkant. Doe dit voor beide
vleugels.

Proficiat, je vliegtuigje is af!

