
Een kraanvogel van stof 

Deze kraanvogel wordt op dezelfde manier gevouwen als de papieren kraanvogels van 
origami, maar omdat we met stof werken is vouwen alleen niet genoeg. Er moet ook (met 
de hand) genaaid worden en de vleugels kunnen worden versierd met wat borduurwerk.


Allereerst iets over de kraanvogel en de traditie om kraanvogels te vouwen. 

De kraanvogel wordt gezien als symbool van gezondheid, lang leven, trouw, geluk, vrede 
en waakzaamheid.


Volgens een oude legende wordt de wens werkelijkheid van wie 1000 kraanvogels vouwt.


Wie dit wil doen heeft veel geduld nodig. Maar ook voor het maken van een origami 
kraanvogel in stof is zeker wel een bepaalde dosis geduld nodig. Het vouwen en naaien 
komt heel precies. Ik heb daarom voor deze vogel het gouden sleutelwoord geduld 
uitgekozen. 


Meer informatie over de gouden sleutelwoorden is te vinden op deze pagina van mijn 
website: http://www.feathers-and-dragons.nl/page/gouden-woorden


http://www.feathers-and-dragons.nl/page/gouden-woorden


Benodigdheden: 

- Een lapje stof van 15 x 15 cm - zo precies mogelijk geknipt of gesneden en bij voorkeur 

van katoen of een andere stof die zich goed laat vouwen 

- Naaigaren in een bijpassende kleur

- Stevig garen om een lusje van te maken

- Garen naar keuze om de vleugels mee te borduren 

- Schaar en naald.


Tip: Vouw eerst een kraanvogel van papier, voor je begint aan deze kraanvogel van stof.

Op You Tube zijn hierover ook filmpjes te vinden.

Opmerking: Voor de duidelijkheid laat ik sommige vouwen in papier zien.


Leg het lapje met de verkeerde kant naar boven op tafel. Vouw het doormidden en zet de 
vouwlijn er scherp in. Doe dit ook aan de andere kant.

Draai het lapje daarna om en vouw aan de goed kant de diagonalen.

Leg nu weer de verkeerde kant boven met een punt naar je toe.




Vouw de punten 
A en C naar 
punt B. 


Punt D valt ook 
op punt B.  


Zet de vouwen 
er goed scherp 
in.





Het lapje ligt nu met de open kant naar je toe.

Vouw 1 laag van de punten 1 en 3 naar de 
middellijn en zet de vouwlijnen er weer scherp 
in. Draai om naar de andere kant van het werk 
en doe daar hetzelfde.




Vouw de bovenkant naar beneden en weer terug - de vouw er scherp inzettend.


Vouw weer open, tot een vierkant met de open punt beneden





Pak nu punt 2 op en vouw het 
omhoog via de horizontale 
vouwlijn.


Er ontstaat een ruitvorm.





Naai de bovenste lagen van de bovenste 
helft van de naad tegen elkaar. Ik doe dit 
door de draad steeds een klein stukje verder 
van achteren naar voren in te steken in de 
tegenoverliggende zijde.


Keer het werk om en doe hetzelfde aan de 
andere kant.


Aan de onderkant liggen nu 2 losse delen.









Vouw a en c naar het midden en 
speld vast.


Keer het werk om en doe aan de 
andere kant hetzelfde. 





Zet de spelden van de eerste 
kant over op de andere kant en 
naai aan beide binnenzijden met 
kleine overhandse steekjes de 
lagen op elkaar. 


Zorg ervoor dat de uiteinden 
onderaan mooi puntig blijven.


Nu komt er een vouw die wat lastig kan zijn. Pak de rechter punt op en vouw deze schuin 
omhoog, waarbij de vouw (bij de stoffen vogel het naadje dat net is gestikt) wordt 
omgekeerd - binnen wordt buiten - wat later de staart of hals van de vogel wordt komt 
tussen het lijf in te zitten - het is wellicht handig om dit op een van de You Tube video’s 
over kraanvogel vouwen te bekijken.




Twee foto’s van dezelfde vouw. 

Op de 2e foto is te zien dat de staart (of hals) 
ertussen zit.


Speld vast als op de foto. 

Doe hetzelfde met de andere punt. 


Kies nu aan welke kant je de snavel 
maakt door nog eens zo’n zelfde soort 
vouw te maken, door nogmaals de vouw 
te keren bij de punt. De snavel zit dus 
tussen de kop, op dezelfde manier als 
de staart en hals tussen het lijf zitten.


Naai met kleine overhandse steekjes de hals en 
snavel vast - vergeet daarbij ook de onderkant van de 
vogel niet. 




Naai aan de andere kant de staart vast. Naai ook het korte naadje middenvoor en 
middenachter nog zo onzichtbaar mogelijk dicht. 


Maak nu eerst een lusje aan het bovenste punt van het lijfje, zodat het vogeltje kan 
worden opgehangen. 

Borduur daarna, als je wilt, de vleugeltjes met een borduursteek naar eigen keuze. Ik heb 
hiervoor zaadsteekjes gebruikt. Het borduren helpt om de vleugeltjes beter naar beneden 
te laten hangen.




Veel succes!



