
Dag 17: Visje  
Klik hier om naar de video te gaan, 
bekijk deze eerst.  

We hebben nodig:  1 vel 6x6 inch papier 
(15x15cm), schaar. Optioneel: vouwbeen.  

Vouw het papier  diagonaal dubbel en vouw dan meteen 
daarna de twee onderste punten naar de bovenste punt toe. 
Draai 180 graden  (zie foto rechts) Vouw nu de onderste 
punten weer naar de bovenste punt toe, (je vouwt de 
bovenste laag dus doormidden. (zie foto links) Vouw de 
puntjes scheef naar buiten toe (zie foto rechts) en vouw de 
bovenste onderste punt iets over deze scheve puntjes heen. 
Vouw daarna de rest van die laag naar boven toe. (zie foto 
links) Draai om en vouw de achterste flap naar boven toe. Je 
heb nu een Samoerai hoed. Ook al erg leuk, maar we gaan 
verder voor het visje.   
Hiervoor doe je vingers in het hoedje en duw je hem plat, 
met de punten naar elkaar toe. Je vouwt hem dus de ander 
kant op. Daarna vouw je het rechter puntje iets om (zie foto 
rechts) Vouw de achterste flap weer terug en knip deze in tot 
het knikje wat je net hebt gemaakt. (foto links) Vouw weer 
terug omhoog en vouw dan naar rechts. Het knikje blijft wel 
links. Je ziet nu de buitenkant van het papier weer.  (zie foto 

rechts). Vouw de onderste puntjes iets naar binnen zodat het visje kan staan. 
Maak met een pen een oogje en je visje is klaar.  

Graag tot morgen voor een nieuw project.  
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Tip 1: 
Maak een paar visjes 
(van verschillende 
formaten) en maak er 
dan een leuke 
mobiele mee.

Waar kun je me vinden op social media 
Instagram:  @terralita https://www.instagram.com/terralita/ 

Youtube: Alita Kramer of https://www.youtube.com/user/terralita79/  

Email: atelieraolt@gmail.com      Website: www.aolt.nl
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