
Je eigen vlieger maken 

Waait het buiten? Maak van de gelegenheid gebruik om een vlieger te maken en lekker 
buiten te spelen in de wind. Hieronder volgen eenvoudige stap-voor-stapinstructies om 
zelf een vlieger te maken. Vergeet de vlieger niet te versieren met felle kleuren! 

 

Dit heb je nodig: 

 Stevig touw of vislijn voor de vliegerlijn en -staart (ongeveer 50 meter). 
 Dik papier of dun plastic (102 cm bij 102 cm). 
 Twee rechte stokken, bijv. plantenstokjes of houten pluggen (90 cm en 102 cm). 
 Plakband en/of lijm om te bevestigen. 
 (Markeer)stiften, verf, krijtjes of stickers om de vlieger mee te versieren. 
 Stukjes stof voor de staart (lichtgewicht). 

Zo doe je het: 

Stap 1 
Bind de stokken kruiselings aan elkaar vast met een stukje touw. Zorg ervoor dat de knoop stevig 
is en maak hem nog steviger met een beetje lijm. 
Stap 2 
Leg het kruis op het papier of plastic en knip langs het kruis een diamantvorm uit. 
Stap 3 
Plak de diamant met plakband op het kruis vast. 
Stap 4 
Maak een staart door stukjes stof aan een stuk touw vast te maken. De staart ‘stuurt’ de vlieger 
door de lucht en is dus een belangrijk onderdeel van de vlieger. Hij mag daarom niet te zwaar 
zijn, maar moet wel veel wind kunnen vangen. Een staart van twee meter moet lang genoeg zijn. 
Maak de staart aan de onderkant van de vlieger vast met plakband of touw. 
Stap 5 
Knip een stuk touw van 122 cm af en knoop het vast aan elk uiteinde van de langste stokken in 
het kruis. Maak in het midden van het kruis, waar de stokken elkaar kruisen, een lus in het touw 
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en maak het vast aan een lange vislijn of stevig touw (dit is de vliegerlijn). 
Stap 6 
Versier de vlieger zoals je zelf mooi vindt. 
Nu hoef je alleen nog maar naar buiten te rennen en je vlieger te laten vliegen! Om te beginnen 
ren je tegen de wind in met de vlieger in je handen. Houd de lange vliegerlijn vast en gooi de 
vlieger omhoog de lucht in. Blijf proberen als het niet meteen lukt! Hopelijk vliegt hij heel hoog de 
lucht in! 
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