
    

Origami hartje maken 
 

In dit projectje gaan we een hartje maken door origami. Ik ben er zeker van 

dat jullie dit een leuk projectje zullen vinden want iedereen kan dit maken 

thuis!  

 

 

Doelgroep 

 

Dit project kan ieder kindje maken van welke leeftijd dan ook. 

Benodigdheden 

 

Deze materialen en grondstoffen heb je nodig.  

Materialen Grondstoffen 

• 1 vierkant papier  

 

Aan de slag! 

 

Heb je enkel een normaal blad papier? Dan toon ik hier snel hoe je een vierkant ervan kan maken. 

Stap 1 Stap 2 

  
Beschrijving 

• Leg het blad dat je wil gebruiken voor jou 
met de kortste kant naar jou toe. 

Beschrijving 

• Vouw de linkerbovenhoek naar je toe. 

• De bovenrand moet mooi samenvallen met 
de rechterrand. 

 

 

 



    

Stap 3 Stap 4 

 
 

Beschrijving 

• Vouw de onderkant naar boven over de 
driehoek. 

• Plooi weer terug. 

Beschrijving 

• Vouw de driehoek weer open. 

• Snij met een schaar het onderste deel ervan 
ofwel kan je dit eraf scheuren maar moet je 
de plooilijn zo plat mogelijk maken. 

• Ziezo, nu kan je beginnen aan het echte 
werk! Veel plezier! 

 

 

 

Stap 1 Stap 2 

 
 

Beschrijving 

• Leg het vierkant blad met 
een punt naar je toe. 

• Vouw het linker-punt naar 
het rechter-punt. 

• Vouw het weer open. 

Beschrijving 

• Vouw het bovenste punt naar het onderste punt. 

• Vouw het weer open. 

 

 

 

 



    

Stap 3 Stap 4 

 

 

Beschrijving 

• Vouw het bovenste punt naar de 
midden. 

• Laat dit zo geplooid. 

Beschrijving 

• Vouw het onderste punt naar boven. 

• Laat het zo geplooid. 

Stap 5 Stap 6 

 
 

Beschrijving 

• Vouw de linkerhelft omhoog. 

Beschrijving 

• Vouw de rechterhelft ook omhoog. 

Stap 7a Stap 7b 

 

 
Beschrijving 

• Draai je hart om. 

• Plooi het linker en rechter hoek 
punt een klein beetje over. 

Beschrijving 

• Als je het weer omdraait zou het er zo moeten 
uitzien. 

 

  



    

 

Stap 8a Stap 8b 

 
 

Beschrijving 

• Draai je hart om. 

• Plooi de 2 bovenste hoekjes 2 cm 
om. 

Beschrijving 

• Proficiat, het hartje is klaar! 

 

Wat stel je vast? Noteer wat je geleerd hebt. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Besluit 

Nu weet je hoe je een hartje kan maken met een vierkant blaadje papier. In deze moeilijke tijden kan 

je hier misschien ook nog tekeningen opmaken en dit dan opsturen naar jouw oma of opa, deze 

zullen heel tevreden zijn met het hartje! 

 

https://youtu.be/rUAxybFezNU 

Bronnen 

 

Wil je nog meer weten over dit onderwerp, bekijk dan zeker deze links. Op deze site vind je nog veel 

meer leuke dingen om te maken! En je hebt enkel een blad papier nodig hiervoor. 

http://www.origamivoorkinderen.nl/ 

 

 

-  Lotta De Clerck 

- Studente 3e jaar Ontwerp- en productietechnologie, afstudeerrichting kunststofverwerking  
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