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Vlinder  
in evenwicht 

opdracht 10
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2  Buigen 
Plak de vlinder zoals op de foto op de rand  
van het blok hout.

 Leg daarop een plaatje hout.

 Buig met je hand de vlinder om.

3  Bevestigen
 Leg de vlinder op een stukje hout.

 Maak met een spijker en een hamer een gaatje 
in het blik.

Wat ga je doen?

Jij gaat een vlinder maken van blik. Eén zelfs die kan vliegen!  
Wil je liever een vliegtuig maken? Dat kan ook.  

Wat heb je nodig?

•	 plaatje	dun	blik		 •	 50	cm	ijzerdraad	1	mm	diameter
•	 plakband	 •	 buigtang
•	 soldeertin	 •	 platbektang
•	 staalwol	 •	 dikke	spijker
•	 schaar	 •	 hamer
•	 blikschaar	 •	 soldeerbout
•	 zijsnijtang	 •	 veiligheidsbril
•	 soldeermal	 •	 buigmal
•	 houten	onderlegger

  Werk veilig: Zet je veiligheidsbril op! 
 Het blik kan door het knippen heel 
 scherp worden!

Aan de slag
1  Knippen
 Je vindt een voorbeeldvlinder (of het vliegtuig) 

op	bladzijde	5.	Trek	deze	over.

 Knip het voorbeeld van de vlinder uit papier.

 Plak dit op het blik.

	 Knip	de	vlinder	eerst	met	nog	wat	ruimte	rondom	uit.

	 Knip	daarna	de	vlinder	precies	uit. 

 Knip altijd van buiten naar binnen.

	 Leg	de	vlinder	tussen	twee	plaatjes	hout.

	 Sla	hierop	met	de	hamer,	dan	wordt	het	blik	vlak	(plat).
 
	 Schuur	het	plaatje	aan	beide	kanten	met	staalwol.	 

Hiermee	haal	je	vuil	en	vet	weg.	 
Dat is nodig voordat je gaat solderen. 

Gebruik de voorbeeldvlinder op 

bladzijde 5. Er is ook een vliegtuig.

Gebruik een stukje schildersplakband  

om de vlinder vast te zetten

Druk de houtjes stevig tegen elkaar aan

Knip zoveel mogelijk  

materiaal rondom weg

Volg de lijnen om het knippen  

zo makkelijk mogelijk te maken
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	 Pak	ijzerdraad	en	schuur	het	uiteinde	met	een	pluk 
staalwol	schoon.

	 Buig	het	uiteinde	2	centimeter	haaks	om	 
(=	hoek	van	90	graden).

 Pak het blok. In het midden zit een gaatje.

 Steek het ijzerdraad door de vlinder en daarna 
in het gaatje van het blok.

4  Solderen
 Zet alles stevig vast met plakband.  

Het ijzerdraad moet vlak op het blik liggen.

Ijzerdraad en een pluk staalwol

Blok met gat

 Pak de soldeerbout, de soldeertin  
en doe een veiligheidsbril op.

 Houd de punt zó, dat hij blik én ijzerdraad raakt.

 Als het blik en het ijzerdraad heet genoeg zijn,  
kun je de soldeertin erop smelten.

5  Balanceren
 Buig het ijzerdraad tot een spiraal: buig eerst  

een rondje met de buigtang. Pak dan het rondje vast  
met de platbektang. Buig de draad met je hand telkens 
een stukje verder rond. Gebruik een kurk om  
de	evenwichtsfiguur	neer	te	zetten.

 Je vlinder is in evenwicht!

Leuk om te weten

Deze vlinder staat op één poot,  
maar	toch	valt	hij	niet	om.	Hoe	dat	kan?	
Door	het	gewicht	van	het	ijzerdraad.	
Dit	trekt	de	vlinder	rechtop.	Zelfs	als	 
je een tikje tegen de vlinder geeft.
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