
Do it yourself  
vouw je eigen krokus!

Werkblad 

De krokus krijgt in het voorjaar veel hulp van insecten. Op warme dagen zet 
de krokus zijn bloem wijd open zodat bijen en hommels goed bij het stuifmeel 

in de bloem kunnen komen. De bijen nemen het stuifmeel
mee en brengen het naar andere krokussen. Zo helpen ze bij de bestuiving.

Blijf een tijdje bij een krokus in de tuin zitten.  
Hoeveel bijen kom je tegen? 

Ik heb ............... bijen gespot.

Wist je dat... De specerij saffraan 
ook uit een krokus komt?

Saffraan is een van de meest  
kostbare specerijen ter wereld.

Een kilo saffraan kan wel 30.000 
euro kosten!



Vouw je eigen krokus! 

Stengel:
Stap 1: Leg je vouwblaadje voor je en vouw op de stippellijn.  
Vouw je blaadje weer open.
Stap 2: Vouw nu de zijkanten van je ruit naar het midden op  
de lijn die je net hebt gevouwen.
Stap 2: Maak nog twee vouwen op de aangegeven stippellijntjes  
op de bovenkant van je vlieger.
Stap 3: Vouw je vlieger dubbel door de punten naar elkaar toe te vouwen.
Stap 4: Vouw deze driehoek nog een keer dubbel.
Stap 5: Pak je gevouwen figuur vast bij de punten. Als het goed is kan je deze een beetje uit 
elkaar trekken. 

Krokus:
Stap 1: Leg je vouwblaadje voor je neer en vouw diagonaal op de stippellijntjes.
Stap 2: Draai je vouwblaadje om naar de andere kant en vouw door midden dubbel op de stip-
pellijntjes.
Stap 3: Vouw je blaadje een keer dubbel. Pak het vouwblaadje bij de rode punten vast en duw de 
hoekjes
naar elkaar toe. Als je het goed hebt gedaan heb nu nu een dubbel vierkant met een open 
bovenkant. Leg
de open kant van je blaadje naar boven.
Stap 4: Vouw de zijkanten naar de middelste lijn 
en doe hetzelfde aan de achterkant.
Stap 5: Vouw de zijkanten nog een keer
 naar binnen op de stippellijn en doe 
hetzelfde op de achterkant.
Stap 6: Pak de bovenkant van je bloem 
en trek de blaadjes voorzichtig van elkaar.
Stap 7: Knip met een schaar een klein 
puntje van de onderkant van je bloem. 
Zet de bloem op de stengel en
je bent klaar!

Wat heb je nodig? 
Wat heb je nodig? - 2 Vierkante vouwblaadjes  

- 2 Vierkante vouwblaadjes  (groen voor de stengel en
(groen voor de stengel engeel, wit of paars voor de bloem)

geel, wit of paars voor de bloem)- Schaar- Schaar
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