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Misschien was je het bijna 

vergeten, maar… papieren 

hoedjes vouwen garandeert 

nog steeds heel veel plezier. 

Het is zoiets als bellenblazen: 

een echte klassieker! Leuk  

en eenvoudig. En daarom 

denken we er niet altijd aan. 

Herinneringen uit de oude doos
Wil je de middagpauze kleur geven? Leg wat oude kranten op tafel 
en vraag je collega’s om een hoedje te vouwen. ‘Dat is veel te lang 
geleden!’ zul je horen. Denk niet dat je alles vergeten bent en doe 
de test. Dan merk je hoe jij en je collega’s in één-twee-drie stappen 
een papieren hoedje vouwen. 
Waarschijnlijk krijg je daarna zin om nog meer te vouwen. Een 
hoedje van papier wordt een bootje van papier. Een vierkant vel 
wordt een papieren portemonneetje. Wie weet kan iemand een 
kikker vouwen, een bloem of een vogel. Echte origami wordt het 
dan. Al hoeft dat natuurlijk niet: een papieren vliegtuigje doet het 
ook altijd goed. De vouwer van het vliegtuig dat het verst door de 
ruimte zweeft, wint de hoofdprijs! 

Surfen op het internet
Tik ‘hoedje van papier’ in het veld van een online zoekmachine en 
er verschijnt een hele reeks instructies. Een paar tekeningen geven 
goed weer hoe je een hoedje kunt vouwen. Verder zijn er nog een 
heleboel foto’s die de ongelooflijke variatie aan papieren hoedjes 
illustreren. Soms staan ze dwars op het hoofd en een aantal is heel 
mooi versierd. Er zijn hele grote exemplaren waaronder je hoofd 
bijna verdwijnt. En er zijn superkleine bootjes die passen op een 
walnoot of op het topje van een vinger. Bewerk je vinger met stift 
tot een lachend gezichtje, zet er een mini-papieren hoedje bovenop 
en je hebt een fantastische vingerpop. 

Samen zingen
Op internet vind je nog veel meer instructies en spelideeën met 
papieren hoedjes. Je hoort er natuurlijk ook het welbekende liedje 
‘Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier.’ Minder bekend is het 
gedicht ‘Mooi hoedje’ van K. Schippers. 

Eén twee drie vier, 
hoedje van, 
hoedje van. 
Eén, twee, drie, vier, 
hoedje van 
blauw 
fluweel
met diamanten
knoopjes. 

Het kan inspireren om ook met andere materialen aan de slag te 
gaan. Al blijft vouwen met (kranten)papier natuurlijk de onver-
woestbare klassieker. En zeker jonge kinderen genieten daarvan.

Actie
Inthe, Basiel, Harum en Thor kijken vol spanning naar Rosita. Zij 
doet iets geks met een krant. Ze vouwt een groot vel dicht en dan 
weer open. De eerste bewegingen van haar handen en het papier 
zijn nog eenvoudig, de kinderen kunnen deze goed volgen. Maar 

1, 2, 3, 4… hoedje van  papier!
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dan wordt de krant een driehoek. Rosita vouwt verder, draait de 
driehoek om, vouwt opnieuw en strijkt met haar vingers langs de 
rand. Is het klaar? Inthe, Basiel en Harum hebben geen idee wat 
dit is. Maar dan trekt Rosita de blaadjes uit elkaar en tovert ze een 
hoedje tevoorschijn. 
Thor is de eerste vrijwilliger die onmiddellijk het hoedje op zijn 
hoofd wil. Ondertussen vouwt Rosita verder… Eén-twee-drie en 
hop! Weer een hoed! Nu willen alle kinderen een krant op hun 
hoofd en Rosita krijgt assistentie bij het vouwen. De kinderen 
blijven gefascineerd toekijken hoe de grote vellen krantenpapier in 
een razend tempo omgetoverd worden in hoeden voor iedereen. 
Het is magisch. 

Wie heeft het mooiste hoedje?
Daarna haalt Rosita een doos vol leuke échte hoeden uit de kast. 
De kinderen hebben hier geen handleiding bij nodig. Onmiddellijk 
passen ze de hoeden, kijken in de spiegel, lopen heen en weer of 
wisselen van hoed. Het is grappig hoe de kinderen elkaar becom-
mentariëren. Ze kijken elkaar aan en zeggen ‘mooi’ of ‘nee, niet 
mooi!’ De zonnehoedjes en petten die ze komende zomer op warme 
dagen moeten dragen, zullen ze in de winkel waarschijnlijk ook eerst 
willen passen en beoordelen: ‘mooi’ of ‘nee, niet mooi!’  <

Met dank aan kinderdagverblijf Patjoepelke, leefgroep De Zeilers.

1, 2, 3, 4… hoedje van  papier!

Handleiding: 
1.  Vouw een A4-blaadje doormidden (voor  

een grotere hoed gebruik je groter papier).
2.  Vouw nog eens doormidden en vouw weer 

open: je hebt nu een middenlijn voor stap 3.
3.  Vouw links en rechts een driehoekige flap  

naar het midden.
4.  Vouw de onderste rand naar boven. Doe dit  

ook aan de achterkant.
5.  Vouw de flapjes die uitsteken van de  

onderste rand naar binnen. Plak ze vast.
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