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Gevlochten Papier - Dit model is toevallig ontstaan toen ik probeerde voor de 
“Bevroren Draak“ iets te bedenken om de kop van de draak met de rest van het lijf 
te verbinden.Terwijl ik met het papier aan het rommelen was, ontwierp ik dit model 
tot stap 24 met alle flappen er overal uitstekend. Ik vlocht ze in elkaar, alleen om ze 
uit de weg te krijgen. Dit model kan van allerlei papiersoorten worden gemaakt.  
Een vel papier van 25 cm x 25 cm geeft een model van ong. 9,5 cm.

Gevlochten Papier ( Andrea's Rose )
Model en diagrammen door J.C. Nolan
Vertaling OSN

6. Vouw de vier hoeken en 
vouw ze weer terug. Draai 
het papier om.

7. Vouw punt A en B naar het 
midden over de bestaande vouwen.

1. Vouw en vouw 2. Vouw en vouw terug. 3. Vouw en vouw terug.

4. Vouw en vouw terug, 
draai het papier om.

5. Zoals hier.

8. Halverwege. 9. Herhaal stap 7 
bij C en D.h
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10. Dit is de molenbasis. 
Draai het model 45 graden. 11. Stap 11-15 laat de juiste manier zien om 

de bovenste hoek te verzinken. Stap 13-15  
kunnen als één stap worden uitgevoerd 
zonder het model plat te duwen.Vouw 
alle lagen naar het midden.

12. Vouw de lagen 
weer omhoog.

13. Trek flap A 
volledig naar 
boven, B en C 
openmaken.

14. Vouw terug naar boven op de 
vorige vouwen, maar draai de drie 
vouwlijnen van de volledig geopende 
flap binnenstebuiten (vetgedrukt).

15. Voltooi de zinkvouw door 
punt A terug op z’n plaats te 
vouwen, de zij-flappen daarbij 
naar binnen duwend.

www.creatingorigami.com



CB

A

BA

BA

BA

16. Vouw de flap naar beneden.

17. De eerste zinkvouw is klaar. Herhaal 
stap 11-16 bij de drie andere flappen. De 
vouwen worden moeilijker als je bezig 
bent omdat je het model niet volledig kan 
openen.

18. De eerste laag 
zinkvouwen is klaar. 
Draai het model om.

19. Dit is een beeld van de binnenk-
ant van het model. Halveer de twee 
flappen d.m.v. een tegenvouw. 
Herhaal aan de andere drie kanten.

20. Stap 20-23 laten zien hoe bij de 
twee driehoekige stukken met een 
plooi tegenvouw gemaakt wordt.

21. Verklein de flappen met halverwege 
een bergvouw tussen de vorige vouw en de 
diagonaal en een dalvouw van de vorige 
vouw. Herhaal bij de andere drie kanten.

22. Tegenvouw van de 
twee flappen.Herhaal aan 
de andere drie kanten.

23. De plooi tegenvouwen zijn klaar.

Dit is een beeld van de 
binnenkant van het 
model. Halveer de twee 
flappen d.m.v. een 
tegenvouw. Herhaal aan 
de andere drie kanten.
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24. Dit is geen doorkijkje meer. 
Trek punt A zover mogelijk 
naar beneden, de flappen 
terwijl je vouwt versmallen.

25. Herhaal de vouw bij de 
volgende flap. Punt A zal 
bedekt worden.

26. Herhaal de vouw 
bij de volgende flap.

27. Herhaal bij de laatste flap, 
stop punt D naar binnen.

28. Het eerste niveau vlechten is klaar. 29. Vouw de flap naar 
beneden............

30. ..........en de volgende flap zo 
dat het de flap van stap 29 kruist.

31. Vouw de volgende flap.............. 32. Het eindresultaat.
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