
Voor het maken van deze 
creatieve tuinmolentjes 

heb je het volgende nodig 
• Dubbelzijdig gekleurd papier 
  met een patroon
• 80 micron lamineerhoezen
• A3 of A4 lamineermachine
• Schaar/snijmachine
• Punaise
• Houten stokje van ongeveer 
  30cm lang en 5mm doorsnee
• Lintjes en verf (optioneel)

Windmolentje
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Windmolentje
Maak een keuze uit dubbelzijdig decoratief papier, vooral stippen 
en strepen geven een leuk effect! Leg het bijgevoegde template 
eroverheen en knip de vorm ruim uit. 

Plaats je template stevig op het papier en trek een voorzichtige lijn 
met een potlood. Start met de buitenlijnen van het vierkant en 
volg daarna de vier lijnen naar binnen. Vergeet het gaatje in het 
midden niet te markeren. 

Knip het template uit door op een van de hoeken te starten en 
vervolgens knip je over de lijnen. Je vorm ziet er uiteindelijk zo uit: 

Plaats je papieren vorm in een lamineerhoes van 80 micron 
(2x80) en voer deze door de lamineermachine.

Knop langs de gelamineerde vorm met een scherpe schaar of een 
kartelschaar. Ik raad wel aan om een smalle rand van 2mm langs 
de vorm te behouden in plaats van direct op de rand te knippen. 

Neem de linker bovenhoek en buig deze naar het middelpunt - 
houd deze stevig in positie maar zorg ervoor dat je geen 
scherpe vouw maakt. Doe dit kloksgewijs voor het hele vierkant 
en vouw de bovenste hoek van elk driehoek naar het midden. 
Zorg ervoor dat alle vier de hoeken elkaar overlappen in het 
midden en laat deze niet los. Je hebt nu een bloemvorm met vier 
gebogen blaadjes. 

Neem vervolgens je punaise en prik deze door alle hoekjes in 
het midden van je bloem en op het stokje, ongeveer 10mm 
vanaf de bovenkant van de stok. (Als het hout te hard is kun je 
de punaise met een kleine hamer zachtjes in het stokje slaan.)

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

En dan nu naar het creatieve gedeelte..
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