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Voor het maken van 3dubbel - inspiraties gaan 
we uit van een cirkelsegment. Deel een cirkel in 
vier kwartcirkels en neem voor één knipsel een 
kwart cirkelsegment (voor een groter/breder knip-
sel neem ik wel een reepje = geertje extra). 
Vouw dit cirkelsegment in drieën (precies vou-
wen). We krijgen nu een 3dubbelpakketje in de 
vorm van een gelijkbenige driehoek. Hier gaan 
we mee werken.  
 
Gaan we nu dit pakketje meteen maar invullen 
met bloemen en ranken of kijken we verder? Di-
verse knippers hebben mij laten weten dat ze 
door deze invulling ‘vastlopen’ doordat ze steeds 
in hetzelfde vervallen. Ze willen wel eens iets an-
ders. Ik besloot daarom in mijn eerste pakketje 
ook eens bloemen en ranken te knippen (zie 
voorbeeld). Na het openvouwen had ik een soort 
waaier en de bloemenranken deden het eigenlijk 
wel goed in deze waaier. Maar ook ik liep ‘vast’. 
 
Je kunt nl. de bloemen en ranken wel iets veran-
deren maar je blijft in hetzelfde stramien. Er zijn 
weinig of geen mogelijkheden om hiermee verder 
nog iets te doen of te ontwikkelen. Ik begrijp nu 
beter waardoor knippers vastlopen en wel eens 
iets anders willen.  
 
We gaan het over een heel andere boeg gooien! 
Ga je pakketje eens goed bekijken. Zegt de vorm 
je iets of zie je iets in de vorm? Doet de vorm je 
aan iets denken? Eerst blijft de vorm waarschijn-
lijk gewoon een gelijkbenige driehoek uit de wis-
kunde. Zo verging het mij ook. Hoe nu verder?  
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Je moet echter wat langer en wat vaker kij-
ken, soms één oog dichtknijpen totdat . . . . . 
Ineens zag ik een zakje patat in mijn pakket-
je, zo'n puntzakje. Ik heb het geknipt en  
al knippende ontstonden steeds meer  
ideeën: Ik zag een vis, meerdere vissen.  
Ik zag een vogel, vele vogels. Ik zag bloe-
men, heel veel bloemen. En ik zag nog veel 
meer maar ik zal niet alle ideeën prijsgeven. 
Ik merkte: door te knippen krijg je weer nieu-
we ingevingen. Maak daar gebruik van: Ga 
knippen!  
 
Een aantal knipsels laat ik zien, sommige 
moeilijk, andere eenvoudiger. De mannetjes 
onder de paraplu ontstonden nadat ik zo-
maar eens een paraplu schetste op mijn pak-
ketje. Realiseer je verder dat al deze knip-
sels, die ik hier laat zien, opengevouwen 
knipsels zijn. Wie wil zien hoe het onder-
werpje eruit ziet of wat ik heb gezien in mijn 
pakketje,  moet in gedachten het knipsel 
even terug vouwen.  
 
Iedereen zal begrijpen dat deze methode 
meer tijd en moeite kost. We werken niet  
zo vaak op deze manier. Het is een kwestie 
van proberen, durven en doorbijten. Maar 
léuk dat het is! Dus laat je eens inspireren 
door dit 3dubbele pakketje en neem het 
desnoods mee naar bed. En valt er eens  
een knipsel wat tegen? Dat overkomt mij 
ook: Vraag maar aan mijn papiermand!  
 
Wat betreft de 3dubbels: Dit was het laatste 
artikel in deze serie. Dat wil niet zeggen dat 
het onderwerp nu is uitgeput. Er blijft nog  
genoeg over om te ontdekken. Wie iets ont-
dekt mag het volgende artikel schrijven!!!  
Tot voor kort had ik vrijwel geen 3dubbels 
geknipt en het heeft mij verbaasd dat hier 
zoveel leuke mogelijkheden liggen.  
Ik ben weer een enorme ervaring rijker! 


