
Hoe maak je een pinksterduif? 
Wat heb je nodig? 
Dit document (pagina 2 afgedrukt op 1 vel a4-papier) 
Schaar  
Plaksel of lijmstift 
1 servet (of 1 grote en 1 kleine) 
Naald + draad (om de duif op te hangen) 
 

Werkwijze 

1. Druk de tweede pagina af op a4-papier (mag ook op dikker papier) 
2. Als je gewoon a4papier gebruikt: vouw de pagina met de duif in de breedte dubbel (en plak die vast 

met plakband). Zo is het papier dikker. Als je op dikker papier afdrukt, kun je deze stap overslaan. 
3. Knip de duif uit.  
4. Snij met een scherp mesje de gleufjes voor de staart en de vleugels. 
5. Vouw het servet 1 keer open (nu is het rechthoekig). Knip het in de breedte doormidden. Nu heb je 

twee vierkante, dubbelgevouwen servetten. 
6. Vouw de 2 stukjes servet vanaf de vouwrand als een accordeon, tot een breedte van ongeveer 8 mm, 

en schuif deze dan in de gleufjes. 

7. Zorg dan dat de vleugels aan iedere kant even lang zijn. 
8. Je kunt bij de staart de tegenover elkaar liggende randen aan elkaar vast vastplakken. Zo ontstaat een 

waaiervorm. 
9. Je kunt bij de andere de vleugels de rand die het dichtst bij het lijfje zit, tegen de bovenkant van het 

lijfje plakken. Doe hetzelfde aan de andere kant (zie afbeelding hieronder). 

10. En klaar is het duifje! Kijk maar eens hoe mooi het vliegt! 
11. Prik of knip twee gaatjes op de sterretjes. Bij het ophangen van het duifje haal je de draad door deze 

twee gaatjes om te voorkomen dat het duifje naar voren of naar achteren kantelt.  
12.  Verspreid het pinkstervuur en bezorg je duif met een groet of wens er op, bij iemand anders.  
13. Deel een foto van je duif via www.facebook.com/lievevrouweparochie of met 

Fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl.  

http://www.facebook.com/lievevrouweparochie
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