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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- 2 vellen A4 papier in verschillende kleuren
- satijnen lint
- een houten bal met gat

Benodigd gereedschap:
- liniaal
- potlood
- knutsellijm, dubbelzijdig 
   plakband 

E e n  e n g e l  v o u w e n
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Benodigde materialen:
- 2 vellen A4 papier in verschillende kleuren
- satijnen lint
- een houten bal met gat

Een leuk knutselidee dat snel is gemaakt en dat bijzonder geschikt is 
voor kinderen. Knutsel je eigen heel speciale engel, die je als versiering 
voor de kerstboom, als raamdecoratie of als een klein geschenk voor 

vrienden kunt gebruiken.

De rok:
Het roze vel papier als een trekharmonica vouwen.
Een vouw moet altijd ongeveer 1,5 cm breed zijn.

De vleugels:
Het witte vel papier in het midden vouwen en door-
knippen. Nu heb je 2 A5 vellen, vouw de vellen weer 
net als de rok.

Alle 3 de delen (de rok en vleugels), een keer in het midden 
vouwen. (Zie afb. 2)

Daarna steeds een vleugel aan de binnenzijde met 
knutsellijm insmeren en aan elkaar plakken (je kunt 
ook dubbelzijdig plakband gebruiken).
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Nu plak je de rok in elkaar, laat bij de knik echter 
ca. 5 mm vrij, zodat je later het satijnen lint beter 
door kunt trekken.

Van het satijnen lint de gewenste lengte afknippen 
en door het vrijgelaten gat van de rok steken (even-
tueel met behulp van een naald).
(Zie afb. 4/5)

Rijg het satijnen lint met de naald door de bal en 
plaats het hoofd op de vleugels.

Tip:  Zodat het hoofd beter op de plaats blijft zitten  
 kun je hem met twee kleine stukjes dubbelzijdig  
	 plakband	aan	de	vleugels	fixeren.

Daarna plak je de vleugels zo op de rok, dat de 
punten van de vleugels naar elkaar wijzen. (. (Zie 
afb. 3)


