
Kraanvogel
Japan heeft een eeuwenoude traditie: 
het vouwen van duizend origami 
kraanvogels. Wanneer je deze taak 
volbrengt worden je (gezondheids-) 
wensen vervuld. Deze kraanvogels 
symboliseren vrijheid, lichtheid, geluk 
en staan ook voor vrede.

Origami is de traditionele Japanse papiervouwkunst, waarmee 
je papier door het te vouwen in een kunstwerk verandert (ori 
betekent in het Japans 'vouwen' en kami betekent 'papier' in 
het Japans). Bij het traditionele origami is het niet toegestaan 
het papier te knippen of te lijmen. Toch kun je heel 
wonderlijke vormen krijgen door het volgen van de simpele 
instructies.

Benodigdheden
origamipapier (ca. 20 x 20 cm)

2 Vouw het blaadje nog een 
keer dubbel, zodat de 
rechterpunt op de linker 
punt ligt.

1 Leg het papier met de mooie zijde 
naar de onderkant, vouw het blaadje 
dubbel. zodat de bovenste punt op de 
onderste punt ligt. Maak een scherpe 
vouw.

5 Herhaal nu stap 3 en vouw 
punt A naar punt B. Zorg 
ervoor dat je scherpe vouwen 
maakt.

4 Draai het papier om en vouw 
de punt helemaal naar de 
andere kant. 

6 Als je het goed hebt gedaan heb 
je nu een ruitje. Zorg dat de open 
kant naar beneden wijst en vouw 
de buitenste punten naar het 
midden.

8 Vouw allebei de flapjes weer 
naar buiten. Draai het papier 
om en herhaal stap 6 en 7.

7 Vouw de bovenste punt naar 
beneden, druk hem stevig aan.

9 Steek je vinger onder het 
bovenste laagje papier en 
vouw de onderste punt 
helemaal naar boven. Druk het 
papier goed plat.
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3 Open het bovenste flapje en 
vouw het papier naar rechts 
open, zodat punt A en punt B 
op elkaar liggen. Als je het 
goed gedaan hebt ziet het er zo 
uit. Druk het papier goed plat.


