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Benodigd materiaal:

Vouwpapier; indien aanwezig het papier „Safari“

Benodigd gereedschap:

Schaar
Lijm
Eventueel vouwbeen

Dieren vouwen met Origami
Uitgaande van een meestal vierkant stuk papier ontstaan alleen door vouwen 2 - of 3-dimensionale 
objecten, zoals dieren, vogels, papieren vliegtuigjes, voorwerpen en geometrische vormen. Hier 
vindt je prachtige dieren die er bijzonder mooi uitzien met Safari papier. Aduis wenst je veel 
plezier en succes!

Een zebra:

1. Bij het gekleurde safari papier vouw je 
als volgt: Leg de gekleurde kant naar be-
neden. De ster moet links zijn. Vouw langs de gestreepte 
lijn de bovenste punt op de onderste.

2. Vouw langs de gestreepte lijn van rechts naar 
links.

3. Vouw de bovenste „vleugel“ (rood weer-
gegeven) naar rechts. Vouw hem vervol-
gens weer open.

4. Til de driehoek een beetje op en open hem.

5. Druk de driehoek plat zodat er een vierkant ont-
staat.

6. Draai het papier om.

7. Herhaal de stappen 3 - 5 aan de andere kant.

8. Vouw de linker en rechter bovenste vleu-
gel langs de gestreepte lijn naar het midden 
(als rode lijn weergegeven). Vouw ze weer 
daarna weer open.
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9. Vouw de gestreepte lijn. Vouw het bovenliggende gedeelte (ROOD weergegeven) 
naar boven. Breng de driehoek een stukje omhoog en vouw hem naar boven.

Terwijl je de driehoek omhoog vouwt, vouw je allebei de kanten naar 
het midden en druk je ze plat.

10. Draai het papier om.

11. Herhaal de stappen 8 - 9.

12. Vouw de linker „vleugel“ (ROOD weergegeven) op de 
rechter kant. Draai het papier om en herhaal dit.

13. Draai het papier om.

14. Vouw de linker „vleugel“ naar binnen (tegenvouw).

15. Vouw de voorste „vleugel“ langs de gestreepte lijn naar 
links onder.

16. Herhaal stap 15 aan de achterkant.

17. Knip de vetgedrukte lijn in. Vouw de ge-
streepte lijnen. Maak deze vouw weer open en 
vouw de „vleugel“ naar binnen.

18. Herhaal stap 17 aan de achterkant.

19. Knip de vet gedrukte lijnen in. Vouw de 
punt langs de gestreepte lijn naar binnen (tegenvouw). 

20. Vouw de punt naar binnen.

21. Vouw allebei de rechter punten naar binnen (tegenvouw). Vouw 
de punten links naar binnen.

22. Knip het uitstekende papier langs de lijn af.

23. Knip de staart uit. Vouw deze door midden, steek hem in het lichaam en plak 
hem eraan vast.
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De leeuw:
De stappen 1 - 12 voor „zebra“ en „leeuw“ zijn hetzelfde.

13. Vouw het papier om en herhaal dit.

14. Draai het papier 90° naar rechts.

15. Vouw de bovenliggende „vleugels“ van rechts naar links (tegenvouw).

16. Knip de vetgedrukte lijn in.

17. Vouw de linker en rechter punt langs de gestreepte lijn naar binnen (tegen-
vouw).

18. Vouw allebei de „vleugels“ (voor- en achterklant) naar binnen (te-
genvouw).

19. Knip de vet gedrukte lijnen in. Doorsteek de oren.

20. Vouw de punten naar binnen. Knip de staart uit. Vouw deze door het midden, steek hem in 
het lichaam en plak hem eraan vast.
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De olifant:
Het hoofd:

1. Leg de gekleurde kant onder. Ster is links. Vouw 
langs de gestreepte lijnen naar het midden (ROOD) 
weergegeven LIJN).

2. Vouw de gestreepte lijnen. Til de driehoek 
een stukje op (1) en open hem, waarbij je de 

hoek naar binnen drukt (2).
Breng de „vleugel“ een stukje omhoog, vouw hem naar rechts 
(langs de ROOD weergegeven LIJN) en druk hem plat.

3. Herhaal stap 2 bij de onderste „vleugel“.

4. Vouw de bovenste „vleugel“ (ROOD weergegeven) naar achteren.

5. Vouw de linker punt langs de gestreepte lijn naar binnen (tegenvouw).

6. Vouw de punt langs de gestreepte lijn naar buiten (tegen-
vouw).

7. Vouw de punten naar binnen.

Het lichaam:
Voor de stappen 1 - 2, zie kop.

4. Knip de vet gedrukte lijnen in. Draai het papier om.

5. Vouw van beneden naar boven.

6. Vouw de linker punt naar rechts, en de rechter naar links.

7. Herhaal stap 6 aan de achterkant.

8. Vouw allebei de punten langs de gestreepte lijnen naar buiten.

9. Vouw allebei de hoeken langs de gestreepte lijnen naar binnen.

10. Vouw de hoeken langs de gestreepte lijnen naar binnen. Steek de kop in het lichaam en 
plak hem eraan vast. Knip de slagtangen uit, steek ze in de kop en plak ze eraan vast.
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De neushoorn:
Het hoofd: 
De stappen 2 - 11 van de vouw van de „zebra“ 

gaan net zo als bij de „neus-
hoorn“.

1. Leg de gekleurde kant onder. Ster is beneden. Vouw langs de gestreepte lijn de 
bovenste op de onderste punt.

12. Vouw de voorste „vleugel“ langs de gestreepte 
lijn naar links onder.

13. Herhaal stap 12 aan de achterkant.

14. Vouw de rechter op de linker „vleugel“. Herhaal dit aan de achter-
kant.

15. Vouw de voorste „vleugel“ (ROOD weergegeven) langs de 
gestreepte lijn naar boven.

16. Draai het papier 90° naar links.

17. Vouw de bovenste „vleugel“ (ROOD weergegeven) naar 
achteren.

18. Vouw de gestreepte lijnen. Open de driehoek en vouw de punt naar 
binnen (het rood weergegeven vlak wordt naar binnen gevouwen).

19. Vouw de „vleugel“ naar links en maak hem weer een beetje open.

20. Vouw de „vleugel“ nogmaals naar links en maak hem weer een beet-
je open.

21. Vouw de oren aan de voor- en achterkant; vouw de gestreepte lijnen 
en druk de punt samen zoals op de afbeelding te zien is.
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Het lichaam:

1. Leg de gekleurde kant onder. Ster is links. Vouw langs de gestreepte lijnen 
naar het midden (ROOD weergegeven lijn).

2. Vouw allebei de kanten langs de gestreepte lijnen naar het midden.

3. Knip de vet gedrukte lijnen in. Vouw de rechter punt twee keer langs de 
gestreepte lijn.

4. Vouw allebei de hoeken langs de gestreepte lijnen naar binnen.

5. Vouw van boven naar beneden.

6. Vouw allebei de punten langs de gestreepte lijnen naar binnen.

7. Herhaal stap 6 aan de achterzijde.

8. Vouw de punten (1) en de hoeken (2) naar binnen, zoals op de afbeelding 
te zien is.

9. Steek de kop in het lichaam en plak hem eraan vast.
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De giraf:
Het hoofd:

1. Leg de gekleurde kant onder. Ster is links. Vouw langs 
de gestreepte lijnen naar het midden (ROOD weergege-
ven LIJN).

2. Vouw langs de gestreepte lijnen naar het midden (ROOD weergegeven 
LIJN).

3. Vouw van boven naar beneden.

4. 1. Vouw de punt naar binnen. 2. Vouw langs de gestreepte lijn naar 
buiten (tegenvouw).

5. Knip de vet gedrukte lijnen in.

6. 1. Om de kop te vormen, vouw je naar beneden 
(1) en naar binnen (2). Vouw de punt (3) naar binnen.

7. Vouw de hoorns en plak deze aan de kop vast.
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Het lichaam:

1. Leg de gekleurde kant onder. Ster is links. Vouw langs de gestreepte lijnen naar 
het midden (ROOD weergegeven LIJN).

2. Vouw langs de gestreepte lijnen naar het midden (ROOD 
weergegeven LIJN).

3. Knip de vet gedrukte lijnen in.

4. Vouw van boven naar beneden.

5. Vouw allebei de „vleugels“ langs de gestreepte lijn naar binnen.

6. Herhaal stap 5 aan de achterkant.

7. Vouw alle 4 de hoeken naar binnen.

8. Vouw de punten naar binnen.

9. Knip de staart uit en vouw deze doormidden. Steek de kop en de staart in het lichaam en plak 
ze eraan vast.


