
3D vlinders voor in de tuin.
Alsof ze echt kunnen vliegen!

We vinden het allemaal leuk om vlinders in onze tuin te zien maar tegenwoordig bezoeken ze onze 
tuinen helaas niet meer zo vaak als voorheen. Hier is een nieuwe manier om elke dag te kunnen 
genieten van de aanwezigheid van vlinders en ondertussen breng je wat creativiteit toe aan je planten, 
potten en borders. 

Er zijn op internet veel verschillende foto's van kleurrijke vlinders te vinden en als je deze niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt kun je ze downloaden om een aparte 3D decoratie te maken. Ik ben 
persoonlijk fan van de illustraties in Victoriaanse stijl die ik in tal van gelegenheden heb gebruikt. 
Als alternatief kun je natuurlijk ook je eigen tekeningen gebruiken, iets wat kinderen ook heel leuk vinden 
om te doen. Dus, of je nu een afbeelding online hebt gevonden of je tekent het zelf, hier lees je hoe je de 
vlinder in zes simpele stappen tot leven brengt. 
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Voor het maken van je eigen 3D vlinders heb je het volgende nodig: 

• Ontwerp van vlinders

• 80 micron of 125 micron lamineerhoezen

• A3 of A4 lamineermachine

• Schaar

• Siliconen hobbylijm

• Rolsnijmachine of liniaal voor meten en vouwen



Stap 3
Knip de lamineerhoes netjes rondom de vorm van elke afbeelding uit met een klein randje om de 
vlinder. Het is niet heel gemakkelijk om rond de smalle voelsprieten van de vlinder te knippen maar 
probeer je hand stil te houden en blijf proberen. 

Stap 4
Nu heb je twee platte, gelamineerde afbeeldingen van dezelfde vlinder. Pak de eerste en vouw de 
vleugels omhoog van de kop tot de staart. Dit gaat heel handig als je vooraf wat vouwen maakt met 
een Fellowes SafeCut rolsnijmachine met vouwcardrigde. Buig de vleugels omhoog tot dat ze vanzelf in 
de juiste positie blijven staan. Als het nodig is kun je voor het vouwen ook de platte kant van een 
liniaal gebruiken. 

Stap 5
Neem de gevouwen vlinder en plaats wat lijm op de blanco achterkant, precies op de vouw. Plaats deze 
vlinder daarna precies op het midden van de nog vlakke vlinder. Druk de twee kanten tegen elkaar en 
hou dit even vast zodat de lijm kan drogen. 

Stap 6
Wanneer de lijm gedroogd is en de twee afbeeldingen goed aan elkaar vast zitten kun je de vlinder 
met een dubbelzijdige tape bevestigen aan een stok, rank, plantenpot, afdak of hek. 
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Stap 1
Print of kopieer de vlinder van je keuze 2x.

Stap 2
Knip je vlinder netjes langs de rand uit voordat je deze in de lamineerhoes steekt. Lamineer de vlinder 
en laat de hoes even afkoelen voordat je aan stap 3 begint. Ik vind dat 125 micron lamineerhoezen 
(2x125) het best werken, die zijn wat steviger. 

Top tip voor lamineren: wanneer je de geprinte afbeelding voor het lamineren uitknipt kun je een 
evenwijdig gelamineerd randje toevoegen aan je uiteindelijke vorm. Dit zorgt ervoor dat je materialen 
er langer goed uit blijven zien, zeker als je ze buiten plaatst. Let op! Knip nooit in de lamineerhoes 
voor het lamineren. Het is simpel: knip je vorm uit voor het lamineren en je lamineerhoes naderhand!  

 


