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Upcycling betekent dat je van afval weer iets bruikbaars maakt. Het leuke van deze

vlieger is dat je bijna niets nodig hebt om 'm te maken. En de vorm is een beproefd

model, dus de vlieger doet het goed. Omdat hij zo licht is, vliegt hij al bij de minste

wind de lucht in.

HOIITIJIJT ÏIJD I(OST IINÏ?
Een half uurtje.

TÏAÏ IITiT JI] NOI}IG?
3 grote plastic tassen

Liniaal
Schaar
stift
Plakband
Dun (vlieger)touw
Karton



f Knip de tassen aan een van de zijkanten en onder-
kant open en vouw ze uit. l(nip de hengsels er ool<

af. Meet met de liniaal de hoogte van het openge-
slagen vlak.

U Daarmee ga ja de andere maten bepalen die in het
schema staan: ,-.---;-.

Voorbeeldje: A = 50 cm, dan B : 50 2 : 25 cm,C = 50:4 : 12,5 cm,
D = 50:8 : 6,25 cm. Het is niet nodig dat de afmetingen op de milli-
meter nauwkeurig worden geknipt, maar de verhoudingen moeten
wel ongeveer volgens het schema worden.

f Teken met stift en liniaal het middenstul< (1 x) en de vleugels (2 x)

op het plastic van de tas. Knip deze delen uit.

I Plak dan met plakband lijn 3 op lijn 1. Doe dat met beidevleugels.

f, Draai het plastic om en plal< bij beide vleugels lijn 2 op lijn 4.

I Versterl< de bovenste hoeken van de buitenste stroken van de vleu-
gels met plakband. Plal< er een paar laagjes plakband op en prik er
met de punt van de schaar een gat in.

I Knip een stul< touw van de aangegeven lengte (zie tekening). Leg de
vlieger plat op de grond en knoop het touw aan de ene hoek. Leg
het touw zoals op de schets over de vlieger, knip op maat en bind
aan de andere hoek.

I Wikkel het lange touw, om te vliegeren, om een kaart van karton en

knoop het in het midden van het andere touw vast. Maak minstens
driedubbele knopen, anders trekt de vlieger zich los. De vlieger is
klaar, hij kan de lucht in.
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Om de vlieger rustiger te laten vliegen kun je slierten aan de onderkant hangen, ge-
knipt uit de resten van de plastic tassen. ln het midden of aan beide kanten even ver
uit het midden.


