HANDLEIDING
MAGISCHE HARTJES MAKEN
Een magisch hartje maken is niet zo eenvoudig. Kijk goed naar de prentjes en volg
de instructies heel precies, dan lukt het je zeker.
Om de tekeningen goed te begrijpen moet je onthouden dat je:
- bij een rode pijl
het papier naar je toe vouwt,
- bij een groene pijl
vouw je het papier naar achteren.

1
Hou de basisvorm voor je zodat je de witte driehoeken links en rechts kan zien.
Alle stippellijntjes op de tekening zijn vouwlijntjes waarlangs je het papier mag vouwen.

2

Vouw de linkse driehoek langs het eerste vouwlijntje op de tweede driehoek.
Vergeet niet: bij een rode pijl vouw je het papier naar je toe.
Hierna kan je de tekst ‘DIT VLAKJE LIJMEN’ niet meer zien.

3

Vouw nu de linkse driehoekjes langs het vouwlijntje naar achteren (groene pijl).
Nu zie je de gevouwen stukjes niet meer.

4

Vouw de linkse driehoekjes langs het vouwlijntje weer naar voren (rode pijl).
Aan de linkerkant van je papier heb je nu een pakje op mekaar gevouwen driehoekjes.

5

Doe dit ook voor de rest van het papier: naar achteren vouwen, naar voren vouwen,...
tot je een harmonica van driehoekjes hebt.

6
Vouw je harmonica weer helemaal open tot je terug de uiterste driehoekjes ziet.
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Vanaf de linkerkant tel je 4 driehoeken.
Vouw het papier langs dit
vouwlijntje naar achteren.

Als je dit goed gedaan hebt, is de achterkant van het bovenste driehoekje een ‘TE LIJMEN VLAKJE’.
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Tel 3 driehoekjes vanaf de rechterkant en vouw langs dit

vouwlijntje het papier naar voren.

Als dit goed gelukt is, zijn de achterkanten van deze

driehoekjes ‘TE LIJMEN VLAKJES’
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=
Je hartje is bijna klaar. Dit is een heel belangrijke stap om straks je boodschap
tevoorschijn te toveren.
Dit
driehoekje moet je achter het papier schuiven. Hier zie je het driehoekje verstopt zitten
achter het papier.
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VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

Draai je hartje om. Aan de achterzijde zie je twee ‘TE LIJMEN VLAKJES’.
Het bovenste lijmvlakje kan je over het onderste lijmvlakje vouwen.
Als alles goed gelukt is, kan je de hartjes goed zien.

Als de tekening klopt kan je de twee vlakjes aan mekaar lijmen.

Je magische hartje is klaar !

op de volgende bladzijde zie je hoe je je geheime boodschap kan verbergen...

HANDLEIDING
DE GEHEIME BOODSCHAP
VERBERGEN EN ZICHTBAAR MAKEN

Hou je hartje voor je zoals hierboven op de tekening.
Omdat het magische trucje natuurlijk niet zo gemakkelijk is, gebruiken we in deze
handleiding kleuren om uit te leggen hoe je je munt moet vouwen.

Je hartje is niet plat. Duw met je wijsvinger tegen de achterkant van het hartje zodat het midden
een beetje naar voren klikt. Vouw het blauwe en groene vlakje zachtjes naar mekaar tussen je
wijsvinger en duim. De gele vlakjes plooien naar achteren. Duw met je andere wijsvinger op de
gele vlakjes tot je munt wordt samengevouwen tot een ster met drie punten.

Vanuit het midden van de ster kan je je hartje opnieuw openvouwen. De tekst is
verdwenen en je hebt plaats om zelf een geheime boodschap te schrijven.
De hartje weer sluiten kan op dezelfde manier. Je zal merken dat je je knutselwerk in 3 toestanden
kan vouwen: de hartjes met het teksten, de binnenzijde van het hart met je geheime boodschap
en een toestand waarbij alle tekeningen door mekaar staan.
Blijf de munt vouwen om van de ene toestand naar de andere te gaan.

