
8 • Til de bovenste flap zo op 
dat de linker- en rechterranden 
in het midden tegen elkaar 
komen. Zoals de
figuur rechts.

9 • Draai om en doe hetzelfde
met de andere kant.

10 • Vouw de linker- en rechter-
hoeken volgens
de stippellijn naar het midden, 
zodat ze langs de middellijn 
naast elkaar liggen. Draai
om en doe hetzelfde.

11 • Vouw de twee onderste scherpe 
hoeken volgens de stippellijn omhoog 
en trek hen daarna volgens de
gemaakte plooi tussen
de twee bovenste
flappen in.

12 • Vouw een
derde van de nek om
zodat een kop voor de
kraanvogel ontstaat.

13 • Klem ter hoogte van de stip de 
onderkant vast tussen beide middel-
vingers en trek met de
duimen en de
wijsvingers de
vleugels naar buiten.
Blaas onderaan in de
kraanvogel om zijn
lijf bol te zetten.

klem tussen je
middenvingers

vouw

vouw

1 • Neem een vierkant
stuk papier en vouw
diagonaal tot een driehoek.
Druk de vouwen met
de nagel steeds goed aan.
Vouw weer open.

2 • Maak nu op
dezelfde manier een
tweede diagonaal.

3 • Vouw open en leg
het papier met de witte
zijden naar boven,
de vouwen naar je toe.

4 • Vouw het papier
nu in de helft van links
naar rechts dicht.

5 • Vouw weer open
en doe hetzelfde van
onderen naar boven.

6 • Vouw alles open, maar strijk het papier niet 
glad. Breng de vierhoeken naar boven tegen 
elkaar en vouw het geheel
zo dicht dat je een
kleiner vierkant
krijgt zoals
de figuur rechts.

7 • Vouw de linker- en rechterhoeken naar het midden 
en daarna de bovenste hoek naar beneden en boven de 
pas gemaakte flappen. Vouw alles weer open, draai om 
en doe hetzelfde met de andere kant. Vouw daarna ook 
weer open.

vouw

vouw
vouw

vouw

Stil verwateren

Stil verwateren is een verzorgd 
uitgegeven boek met 1.001 
haiku’s van Geert De Koc-
kere in diverse stijlen en over 
uiteenlopende onderwerpen. 
De dichter experimenteert met 
het genre en presenteert alle 
haiku’s volgens opeenvolgende 
cycli van jaargetijden. Op die 
manier wordt het boek een 
soort roman van het leven in 
haikuvorm. Het is prachtig en 
origineel geïllustreerd door 
Nelleke Verhoeff, die als het 
ware haar eigen haiku’s tekende.

In Japan is de kraanvogel een 
geluksbrenger, een symbool ook 
van een lang leven. Wie duizend 
origami-kraanvogels vouwt zal 
volgens de traditie zijn wens om 
gezond te blijven in vervulling zien 
gaan. Hiernaast alvast de handlei-
ding. Het vouwen kan beginnen ...
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