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Hartjesslinger van papier 
 

 
 
 
Benodigdheden: 

- 2 vellen A4 papier (bij voorkeur dun karton) in één of meerdere mooie kleur(en) 
- nietmachine 
- snijplaat met stenleymes of alleen een schaar 
- liniaal 
- potlood 

 
 
Werkwijze: 
 

1. Meet met het liniaal stukken van ca. 1,5 cm af aan de beide lange zijden van het 
papier. 

2. Maar de stukken met een klein potloodstreepje. 
3. Trek nu tussen de potloodstreepjes op de een lijn langs het liniaal van de ene kant 

van het papier naar de andere kant. 
4. Knip de stroken papier uit of snij ze langs het liniaal van het A4-tje af. 
5. Herhaal stap 1 t/m 4 voor het tweede vel papier. 
6. Je hebt nu twee stapeltjes met stroken papier (zie hieronder). 
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7. Vouw alle stroken nu eenmaal dubbel met de mooie zijde van het papier naar binnen. 
8. Om het eerste hartje te maken, leg twee stroken in elkaar.  Niet ze aan de zijde waar 

de vouw zit aan elkaar. Doe dit niet te veel op de rand, daar wordt het hart minder 
stevig van. 

9. Vouw de buitenste strook nu met de twee losse kanten naar beneden. Leg hier weer 
een nieuwe gevouwen strook papier omheen en niet weer vast. 
 

                             
 

8. Eerste twee 
stroken worden in 
elkaar gevouwen en 
vastgeniet. 

9. De buitenste 
flappen vouw je naar 
beneden en stop je 
tussen de vouw van 
een nieuwe strook 
papier. Niet weer 
vast. 



Snarenmans & Freubelaar, inspiratie voor jouw creativiteit 
www.snarenmansfreubelaar.nl – Hartjesslinger 

10. Herhaal stap 9 totdat de slinger lang genoeg is geworden.  
11. De strook papier waarmee je begonnen bent kan je ook tot een hartje vouwen en 

vastniet of je kan deze laten zoals deze is en hem gebruiken om de slinger aan op te 
hangen.  

 
 
Veel plezier 


