Vlieger
Ga eens buiten voelen… Voel je de wind al?
Ja… Dan is het vandaag de ideale dag om een leuke vlieger te knutselen en er natuurlijk
mee te gaan vliegeren.
Alles ligt klaar, dus knutselen en vliegeren maar!

Materiaal
Neem het zakje met alle benodigdheden:
●
●
●
●
●

1 vuilniszak met vliegerpatroon
2 grote en 1 klein stokje
2 stukjes vliegertouw
2 lucifers
Crêpe papier in verschillende kleuren

Zelf thuis te nemen:
●
●
●

Stevige plakband (niet te zwaar, bij ons is het gelukt met gewone plakband)
Schaar
Scherp voorwerp om gaatje te prikken (vb. satéstokje,...)

Uitleg
Stap 1:
●
●
●

Knip de vlieger uit
Plaats de 2 grote stokken zoals aangegeven op de foto
Plak deze stokken goed vast met plakband (zeker boven en onderaan, maar ook in
het midden).

Stap 2:
●
●

Plaats een lucifer aan de 2 uitstekende hoeken zoals aangegeven op de foto en plak
deze vast met plakband.
Sla het hoekje om over de lucifer, zodat deze vast zit, en plak opnieuw vast met
plakband.

Stap 3:
●

Prik met een scherp voorwerp een gaatje naast de lucifer, op de plaats waar de
versteviging met de lucifer gemaakt is. En doe dit aan beide kanten op dezelfde
hoogte.
Dit kan je doen met een scherp voorwerp, vb. satéstokje. Dit gaatje dient om later het
touw aan te bevestigen.

Stap 4:
●

Steek het touw door het gaatje, en maak het stevig vast.
Het speciaal vliegertouw is nogal “glad”, waardoor de knoop soms snel los gaat. Het
is dus belangrijk om verschillende knoopjes erin te leggen. Zo’n 6 à 10, dan moet het
zeker stevig zijn.

●
●

Plooi de vlieger mooi in 2, zodat de 2 uiteinden waaraan de koortjes bevestigd zijn
mooi op elkaar vallen.
Maak onderaan een lusje, zodat het 2de touwtje hieraan bevestigd kan worden.

Stap 5:
●

Bevestig het tweede touw aan het lusje. Ook hier is het belangrijk om verschillende
knoopjes te leggen zodat het goed vast zit.

●

Bevestig het andere uiteinde van het tweede touw aan het kleine stokje. Dit dient als
houvast van de vlieger. Leg ook hier verschillende knoopjes en plak vast met een
beetje plakband, zodat het touw niet van het stokje schuift. En rol het touwtje op het
stokje.

Stap 6:
●

Versier de vlieger zoals je zelf wil.
Je kan bijvoorbeeld de lintjes van crêpe papier gebruiken. Wij hebben deze in vier
gelijke delen geknipt en met plakband onderaan de vlieger bevestigd.
Jullie kunnen de vlieger zelf ook nog versieren vb. met alcoholstift, crêpe papier,...
Maar zorg dat het niet te zwaar is, en de vlieger in balans blijft.

Stap 7:
Vliegeren maar!!

