THUISOPDRACHT

digi-doener!

Hypermoderne vouwkunst

Origami is in het jaar 100 ontstaan, vlak na de uitvinding van het papier. Origami begon
in China, en is groot geworden in Japan. Met origami maak je handige doosjes, en ook
bijvoorbeeld de bekende kraanvogels. Veel mensen geloven dat die geluk brengen.
En nu is origami heel belangrijk voor de wetenschap. Wiskundigen hebben ontdekt
dat de vouwwijzen die in origami al heel lang bestaan op veel plekken toepasbaar zijn.
Gevouwen vormen kunnen vaak bewegen zonder dat er scharnieren nodig zijn, dat
maakt ze stevig en goedkoop om te maken.
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 edenk: Hoe kan origami belangrijk zijn voor
B
de wetenschap? Kun je iets verzinnen?
Schrijf je ideeën op.

2. Vouw de zijkanten naar binnen

4. Vouw de punt naar beneden
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3. Vouw dubbel

5. Vouw de 2 punten kruislings
en vouw weer open

Doe: vouw deze kraai van een vierkant papier
6. Vouw de zijkanten naar achteren,
en begeleid de bek naar voren.
Vouw plat.
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1. Maak een vouw in het midden

7. Door de
zijkanten
te bewegen,
beweegt de bek
van de kraai.

Probeer: Wat zou je kunnen met zo’n kraai?
Pak er eens iets mee op, hoeveel gewicht kan
jouw kraai dragen?
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De Miura vouw
Ook in de ruimte is origami heel belangrijk, vooral
in zonnepanelen. Zonnepanelen worden gebruikt
in satellieten die om de aarde draaien. Voor de
lancering moeten die klein worden opgevouwen,
zodat de satelliet in een raket past. En eenmaal in
de ruimte moeten ze zo groot mogelijk zijn.
In 1995 vond Koryo Miura een nieuwe vouwwijze uit.
Miura wilde een zonnepaneel maken
 dat je heel klein kon worden opvouwen
 dat makkelijk uitvouwt
 en dat uit platte vlakken bestaat.
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Bekijk een kort filmpje op YouTube:
zo werkt de vouw van Miura. https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=9&v=fYhaDbuksNw&feature=emb_logo

Doen: Maak zelf de Miura vouw
Knip het Miura vel uit. Vouw het op volgens
de instructie op de volgende pagina. Lukt het?
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Probeer: Kun je het makkelijk in- en uitvouwen?
Bedenk: Hoe kan origami belangrijk zijn voor de
wetenschap?
Kijk nog eens naar je lijstje van het begin van de les.
Kun je nog meer verzinnen?

1. Knip je vel uit.

4. Vouw het weer zig zag,
tot je een heel klein pakje hebt.

2. Vouw het vel zig zag,
over de lengte, en vouw uit.
Maak het vel weer plat.
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3. Vouw het vel zig zag,
over de korte kant.

5. Als je het bij de uiterste
puntjes pakt, vouw je het
heel makkelijk uit!
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