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A

U heeft geen vierkant blad?
Neem dan een A4-blad en leg
het horizontaal.

D

U heeft nu de verticale scheidingslijn van uw vierkant
gemarkeerd.

B

Neem de rechterbenedenhoek
en breng deze naar de bovenkant van uw papier.

E

U knipt het papier op deze lijn.

C

Ontvouw en doe hetzelfde met
de rechterbovenhoek.

F

U hebt nu een vierkant blad
papier om uw bloem te maken.
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ACHTERKANT

Plaats het vierkant blad papier
voor u.

Maak twee vouwen zoals
aangegeven door de
stippellijnen. Druk de vouwen
goed aan.

Draai het blad om en maak nu
twee diagonale vouwen.
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U heeft nu een driehoek.
Markeer de vouw goed.

Neem de driehoek vast zoals
op de foto (vier vingers aan de
voorkant en duim aan de
achterkant).

Breng de twee kanten naar
elkaar tot u een ster vormt met
de punt naar boven.

7

Neem de twee linkerflappen
samen en dan de twee
rechterflappen.
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U krijgt zo opnieuw een
driehoek. Leg neer en druk de
vouwen goed aan.

Vouw de twee linkerflappen
over de twee rechterflappen.
U heeft opnieuw een driehoek.
Druk de vouwen goed aan.
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12
stengel

stengel

De driehoek ligt nu voor u zoals
op de foto, met de openingen
naar rechts beneden.

Neem de vier flappen rechtsonder vast en draai ze naar links
zodat u bovenaan een rechte
hoek krijgt.

Kantel het geheel zodat de
stengel onderaan ligt zoals op
de foto.
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15
stengel

Neem de stengel vast, en vouw
de twee eerste flappen 360°
naar links rond de stengel.

Dit ziet er bijna hetzelfde uit als
foto 12, maar u heeft nu twee
flappen aan elke kant van de
stengel.

16

Duw met uw duim aan de
buitenkant en wijsvinger aan
de binnenkant de flappen goed
open zodat u mooie
bloemblaadjes vormt.

De openingen van uw
bloemblaadjes bevinden zich
aan de bovenkant.

17

Proficiat, uw bloem is klaar.
Maak er nu zo veel mogelijk!
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