
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

Scheurkalender 2017

Elke dag een ogenblikje stilstaan 
bij de doodgewone dingen om 
je heen. Dat is de bedoeling van 
deze stijlvolle scheurkalender 
met 365 haiku’s die de seizoe-
nen volgen en je misschien even 
anders laten kijken. Een klein, 
poëtisch tekstje als een vlucht-
heuveltje in het haastige inter-
menselijke verkeer. De keerzijde 
van elk blaadje is blanco en kan 
gebruikt worden om zelf een ge-
dachte te noteren en zo je eigen 
dagboek van 2017 te maken. Of 
naar iemand te sturen, gevou-
wen als een kraanvogel ...

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 
handleiding.

• Grootte: 14 cm bij 14 cm
• Dikte: 4 cm
• Gewicht: 600 g
• 365 haiku’s volgens de seizoenen
• Papier: milieuvriendelijke Biotop
• Kostprijs: 15 euro
• Verzending: 5,50 euro


