
 

 

VLIEGER MAKEN 

 

Vliegeren is een hartstikke leuk om te doen. En je hebt alleen wat wind en een 
vlieger nodig. Nou kunnen die vliegers behoorlijk duur zijn, maar je kunt ze ook zelf 
maken! 

Wat heb je nodig? 
materiaal 
41cm x 70cm vliegerpapier of plastic 
dun bindkoord 
1,5m stok, diameter 6mm 
een ring, bijvoorbeeld van een sleutelhanger 
vliegerkoord of visdraad 

gereedschap 
lijm 
schaar 
zaagje 
lineaal 

 

Geraamte 
Zaag de stok in tweeën, zorg dat de ene kant 70 centimeter en de andere kant 80 
centimeter is. Zaag gleufjes in de uiteinden van beide stokken. Zet met een potlood 
een streepje op de stok van 80cm, zodat deze wordt verdeeld in een stuk van 60cm 



 

 

en 20cm. Bind de stok van 70cm kruislings vast over het potloodstreepje met de 
hekknoop. Leg het bindkoord door de sleuven van de stokken zodat de bekende 
ruitvorm ontstaat en knoop vast met de platteknoop. Dit is het geraamte van de 
vlieger. 

Hekknoop    Platteknoop 

p 

Bekleding 
Knip of snij het vel vliegerpapier van linksonder naar rechtsboven door. Keer een 
deel om en plak de delen weer aan elkaar, nu ontstaat de bekende ruitvorm. Vouw 
de puntjes naar binnen. Dit is de bekleding. 

Leg het geraamte over de bekleding. Vouw de bekleding over het bindkoord van het 
geraamte en plak vast met lijm. 

De toom 

Bevestig een stuk vliegerkoord van minimaal 
110cm aan de boven- en de onderzijde van de vlieger, dit is de toom. De toom komt 
aan de voorzijde van de vlieger, dit is de zijde waar de bekleding zit, de zijde waar 
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het geraamte zichtbaar is is de achterzijde van de vlieger. Knoop de ring aan de 
toom met de leeuwerikskop. Bind aan het einde van het vliegerkoord een stokje met 
een lengte van twee maal de diameter van de ring. Door dit stokje door de ring te 
steken wordt het vliegerkoord aan de toom bevestigd. Bevestig een staart van 
ongeveer 5 meter aan de onderzijde van de vlieger. 

Nu kan je gaan vliegeren! Stel de vlieger af door de ring over de toom te 
verschuiven, dit kan door de leeuwerikskop iets los te maken. 

Leeuwerikskop 

  

Veel plezier! 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ch/pin/571323902704775131/&psig=AOvVaw2rreyOzQ_1nCpwmCrSGtqF&ust=1587557466571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCA6si--egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://welkominklas1.wordpress.com/2016/09/17/we-vliegen-erin/&psig=AOvVaw2qvArE_uen--k8Jon1Gqn2&ust=1587557781766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiS0t-_-egCFQAAAAAdAAAAABBB
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kbsdevlieger3.nl/images/vlieger_kalender.png&imgrefurl=https://www.kbsdevlieger3.nl/agenda&tbnid=r9ImavlAXZAsaM&vet=10CDYQMygWahcKEwjIktLfv_noAhUAAAAAHQAAAAAQOw..i&docid=MfQ7X5VsNamrbM&w=421&h=359&q=vlieger&hl=nl&ved=0CDYQMygWahcKEwjIktLfv_noAhUAAAAAHQAAAAAQOw
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kbsdevlieger3.nl%2Fagenda&psig=AOvVaw2qvArE_uen--k8Jon1Gqn2&ust=1587557781766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiS0t-_-egCFQAAAAAdAAAAABBG
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kbsdevlieger3.nl%2Fagenda&psig=AOvVaw2qvArE_uen--k8Jon1Gqn2&ust=1587557781766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiS0t-_-egCFQAAAAAdAAAAABBG
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kbsdevlieger3.nl%2Fagenda&psig=AOvVaw2qvArE_uen--k8Jon1Gqn2&ust=1587557781766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiS0t-_-egCFQAAAAAdAAAAABBG

