
Maak  
verschillende soorten 

origami met dit  
decoratiepapier!

Lastig te vouwen. Kinderen hebben 
mogelijk hulp van een volwassene 

nodig om deze te maken.

Eenvoudig te vouwen. Probeer 
deze eerst als je nog nooit eerder 

origami hebt gemaakt.

Bevat enkele lastige vouwen.  
Lees de instructies zorgvuldig en 
kijk goed naar de plaatjes tijdens 

het vouwen.

Moeilijkheidsgraad: 

Moeilijkheidsgraad: 

Moeilijkheidsgraad: 

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Lees eerst het stukje "Zo vouw je origami" 
onder aan deze folder en volg stap voor  
stap de instructies tijdens het vouwen.

Mocht je deze instructiefolder kwijtraken,  
kun je hem ook downloaden op  

nintendo.nl/papermariotheorigamiking

Hulp nodig?

Origami-pakket

Origami met een patroon

Dozen

Envelop

Happertje

 Dalvouw  Zigzagvouw 

 Vouwlijnen maken 

 Draaien  Omdraaien 

Maak eerst een dalvouw 
en dan een bergvouw om 
een zigzageffect te 
creëren

Maak een vouw en vouw 
dan de andere kant op om 
een lijn te maken

Draai het papier in  
een bepaalde richting

Draai het papier 
horizontaal

 Bergvouw 

Vouw het papier 
naar binnen

Vouw het papier 
naar buiten

Vouwlijn voor een 
bergvouw

 Vouw binnenstebuiten 
Vouw een hoekje om  
een vouwlijn te maken  
en vouw de hoek  
daarna naar binnen

We raden je aan om een liniaal te gebruiken om mooie strakke vouwen te maken.

Zo vouw je origami

Vouwlijn voor een 
dalvouw



Klaar!

A B

A B

C D
FE

Goomba Moeilijkheidsgraad: 

Bergvouw

Dalvouw
Open de bovenste laag en vouw er een vierkant van

Omdraaien

Open de bovenste laag en 
vouw er een vierkant van, net 

als bij stap 3

Omdraaien

Maak een 
vouwlijn bij  

A  en B
Gebruik de vouwlijnen 
en vouw de origami zo 

dat hij zich opent

Vouw middels 
vouwlijnen, net 
als bij stap 5  

en 6

Maak alleen met 
de voorkant een 

dalvouw

Omdraaien

Omdraaien

Maak alleen met 
de voorkant een 

dalvouw

Maak alleen met 
de voorkant een 

dalvouw

Maak alleen 
met de voorkant 

een bergvouw

Inwaartse vouw Dalvouw Dalvouw

Dalvouw

Bergvouw Inwaartse 
vouw

Zigzagvouw Maak vouwlijnen bij 
C , D , E  en F

Gebruik de 
vouwlijnen om 
de origami te 
openen als op 
de afbeelding

1

10

11

12

16 17

2

3 4

5678

9

13 14 15

18

19



Klaar!

Shy Guy Moeilijkheidsgraad: 

F

G H

A B
ED C

Draaien

Omdraaien

Zijaanzicht

Maak vouwlijnen bij A , B , C , 
D  en E . Maak een bergvouw 

bij A , B  en C  en een 
dalvouw bij D  en E

Vouw de origami op 
dezelfde manier als bij 
stap 1  t/m 7  van de 

Goomba

Open de bovenste laag 
en maak vouwlijnen bij 
F , G  en H . Maak een 

bergvouw bij F  en H  en 
een dalvouw bij G

Maak op de 
achterkant 
dezelfde 

vouwlijnen en 
vouwen als 
bij stap 3

Maak een 
dalvouw en 
open het 

gezicht door 
de vouwlijnen 
van stap 1  te 

gebruiken

Sluit de 
laagBergvouw

BergvouwBergvouw Met deze instructies kun je ook  
de gele Shy Guy maken

Zigzagvouw

Dalvouw

Vouw alleen 
de voorkant 
naar binnen 

met  
bergvouwen

Vouw de 
achterkant 
naar binnen 

met  
dalvouwen

Vouw de armen van 
de Shy Guy naar 

beneden met een 
inwaartse vouw

Open de rechter
arm met de 

vouwlijnen van 
stap 3  en 4

Open de linker
arm met de 

vouwlijnen van 
stap 3  en 4
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Klaar!
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Olivia Moeilijkheidsgraad: 

Gebruik stap 
10  en 11  om 

de linkerkant te 
vouwen

Breng de 
puntige delen 

naar buiten met 
een dalvouw

Maak een inwaartse 
vouw door een 

dalvouw te maken bij 
C  en een bergvouw 

te maken bij D

Bergvouw

Draaien

Maak vouwlijnen bij A , 
B , C  en D . Maak een 

bergvouw bij A  en B  en 
een dalvouw bij C  en D .

Vouw de origami op dezelfde 
manier als bij stap 1  t/m 7  

van de Goomba Gebruik de 
vouwlijnen van 

stap 1  en open 
de origami 

terwijl je een 
dalvouw naar 
boven maakt

BergvouwVouw naar binnen 
door een dalvouw 

te maken

Inwaartse 
vouw

Vouw de 
voorkant naar 

binnen met 
bergvouwen

Vouw de 
achterkant 
naar binnen 

met dalvouwen

Maak een inwaartse 
vouw door een 

dalvouw te maken bij 
A  en een bergvouw 

te maken bij B
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Klaar!

AB

D C

F

E
G

Koning Olly Moeilijkheidsgraad: 

Draaien

Maak alleen bij 
de voorkant 
een dalvouw

Maak vouwlijnen bij A , B , C  en 
D . Maak een bergvouw bij A  en 
B  en een dalvouw bij C  en D .

Bergvouw

Vouw de origami op 
dezelfde manier als bij 
stap 1  t/m 7  van de 

Goomba

Open de bovenste laag en 
maak vouwlijnen bij E , F  en 
G . Maak een bergvouw bij F  
en G  en een dalvouw bij E

Maak op de achterkant 
dezelfde vouwlijnen en 
vouwen als bij stap 4

Dalvouw

TerugdraaienOmdraaienDraaien

DalvouwDalvouw
Maak alleen aan 
de voorkant een 

zigzagvouw

Vouw Olly's armen 
naar beneden met 

een inwaartse 
vouw

Vouw alleen de 
voorkant naar 

binnen met 
bergvouwen

Vouw Olly's 
armen naar 

boven met een 
inwaartse vouw

Open Olly's handen door 
de vouwlijnen van stap 
4  en 5  te gebruiken

Open de origami en maak  
een dalvouw naar beneden 

met de vouwlijnen van stap 1

Dalvouw Maak berg
vouwen met 

de achterkant

Zijaanzicht
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Paddenstoel Moeilijkheidsgraad: 

Klaar!

A
E

C D

F
B

Omdraaien

Bergvouw

Bergvouw

Omdraaien

Dalvouw

Inwaartse vouw Bergvouw Dalvouw

Zigzagvouw

Maak een 
inwaartse vouw 

langs de 
vouwlijnen van 

stap 4

Maak vouwlijnen bij A , B , C , D , E  
en F . Maak een bergvouw bij A , B , 
C  en D  en een dalvouw bij E  en F
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Prinses Peach Moeilijkheidsgraad: 

A B
F

H
DC

G

E

Het haar

Dalvouw Zigzagvouw

Bergvouw

Draaien

Dalvouw Dalvouw

Dalvouw

Dalvouw

Haal de pony van 
Peach naar vorenMaak overal 

een bergvouw 
behalve met de 
pony van PeachBergvouw

Het lichaam

Maak vouwlijnen 
bij A , B , C , D , 
E , F , G  en H . 

Maak bergvouwen 
bij A , B , C  en D  

en dalvouwen bij 
E , F , G  en H

Zigzagvouw
Bergvouw

Dalvouw

Open de bovenste 
laag en vouw er een 

vierkant van
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Klaar!

Prinses Peach Moeilijkheidsgraad: 

A B

Bergvouw

Omdraaien

Vouw Peach' jurk naar 
buiten met de vouwlij

nen van stap 1

Uitvergroot

Zet het haar 
op het 

lichaam

Vouw de origami 
naar binnen met 

een bergvouw

Maak een 
dalvouw met 

de armen

Dalvouw

Omdraaien

Omdraaien

Herhaal stap 12  en 13  
aan de andere kant

Vouw de origami 
naar binnen met 

bergvouwen

Maak alleen met 
de voorkant een 

dalvouw

Maak alleen met 
de voorkant een 

bergvouw

Vouw Peach' arm 
naar boven met een 

inwaartse vouw

Vouw Peach' arm 
naar beneden met 
een inwaartse vouw

Bergvouw

Omdraaien

OmdraaienOmdraaien

Open de bovenste 
laag en vouw er een 
vierkant van, net als 

bij stap 3

Maak vouwlijnen 
bij A  en B

Vouw de  
origami open met 
de vouwlijnen van 

stap 5

Open de origami  
en maak een dalvouw 

naar beneden met  
de vouwlijnen van  

stap 1

Herhaal stap  
5  en 6  
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Klaar!

Warpbuis Moeilijkheidsgraad: 

Omdraaien

Dalvouw

BergvouwBergvouw

Bergvouw

Bergvouw
Maak vouwlijnen 

voor een  
bergvouw

BergvouwHerhaal stap 5  
en 6  aan de 
andere kant

Open de vouw 
en gebruik de 
vouwlijnen van 
stap 3  om een 
platte vouw te 

maken
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Klaar!

?-blok Moeilijkheidsgraad: 

Omdraaien

Bergvouw

Open de bovenste  
laag en vouw er een  

driehoek van

Herhaal stap 2  aan 
deze kant

Maak een dalvouw met 
de bovenste driehoeken 
tussen de vouw die je in 
stap 5  hebt gemaakt

Dalvouw

Dalvouw

Herhaal stap 4  en 6  
aan de andere kant

Blaas in de onderkant 
om het ?blok zijn  

vorm te geven
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Klaar!

A B

Superster Moeilijkheidsgraad: 

Bergvouw

Maak vouwlijnen bij 
A  en B . Maak een 
bergvouw bij A  en 
een dalvouw bij B

Bergvouw

Open de origami en 
maak een vouw naar 

boven met de  
vouwlijnen van stap 2

Dalvouw Dalvouw Dalvouw Dalvouw

DalvouwDalvouw

Open de origami 
en vouw hem 

terug

Vouw de andere 
kant op dezelfde 

manier
Open de origami 

en vouw hem terug

Zo:
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