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Met fröbelsterren kunnen allerlei decoraties worden gecreëerd.
Wij laten u hier een eenvoudige fröbelster met 4 papieren stroken zien.

Vouw de 4 stroken met een breedte van 2 cm in het midden een keer dubbel en steek ze in el-
kaar, zodat een vierkant ontstaat. De stroken daarna stevig aantrekken en het werk draaien.

Vervolgens de bovenliggende stroken omknikken en in de tegenovergestelde richting vouwen. 
Eerst van onder naar boven, dan van links naar rechts, van boven naar onder en tot slot van 
rechts naar links, deze strook wordt meteen door het eerst vlechtvierkantje doorgetrokken 
(afbeelding 5). Er wijzen nu steeds 2 stroken in een richting.

Benodigde materialen:
papierstroken 1 en 2 cm breed

Gedraaid!
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Nu worden de eerste punten gevouwen (afb. 6): knik de eerste bovenste strook boven de linker 
bovenste strook (afb. 6) naar achter om. Dan dezelfde strook naar voor beneden weer omknik-
ken (afb. 7). Nu klap je de buitenste punt naar de binnenste (afb. 8) en schuift het uiteinde van 
de strook door het vlechtvierkantje van de onderste strook. Het beste kun je hierbij de punt 
wat naar achter buigen en houdt deze vast (afb. 9). De overige drie punten net zo vouwen, dan 
de ster draaien en weer 4 punten op dezelfde manier vouwen. Alle uitstekende stroken kunnen 
worden afgeknipt.
Het resultaat is een vlakke ster zonder sterzakken (afb. 10).
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De platte ster dient als basis voor de Fröbelstern met sterpuntzak-
ken. Deze vouwen we met 1 cm brede stroken, zodat hij kleiner wordt 
en wij hem dan op de vlakke ster vast kunnen zetten. Met de 4 gouden 
papierstroken alle stappen zoals hierboven uitgelegd herhalen, tot een 
vlakke ster met 8 punten is ontstaan. Dit keer worden de resterende 
stroken niet afgeknipt, maar worden tot puntzakjes gevormd (afb. 13).

De rechter strook een beetje naar de zijkant drukken en de strook die naar boven wijst naar 
achter buigen en gelijktijdig door het linker, onderste vlechtvierkantje schuiven. De strook 
komt precies in de punt weer tevoorschijn (afb. 11). Voorzichtig (!) aantrekken, anders scheurt 
de strook. Alle bovenste stroken zo verwerken, tot 4 sterpuntzakjes zijn ontstaan. Voor een 
3D fröbelster kan men de achterzijde op precies dezelfde manier bewerken. We knippen de 
resterende stroken af en lijmen de gouden ster in het midden van de vlakke ster op. Hij kan nu 
op een dubbele kaart worden gelijmd of je gebruikt hem als tafelkaartje of als hanger aan een 
geschenk. Daarbij hoef je alleen nog maar een papieren strook op de achterzijde vast te plak-
ken (afb. 14)

Uitgangsvorm na stap 1 - 10



N° 103.758

©
 A

du
is

com

12. 14.

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

           Fröbelster - 
                             basisinstructies

Benodigde materialen:
papierstroken 1 en 2 cm breed

Benodigd gereedschap:
lijm,
schaar

Tips & trucks

- Snij de stroken aan het begin schuin, zodat ze gemakkelijker 
door de vlechtvierkantjes kunnen worden geschoven.

- Bij het eruit trekken van de strook is een pincet handig!




