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Wisknutselen in de klas: creatief met wiskunde 

Florine Meijer, Wisknutsels  
 
Inleiding 
Creativiteit en wiskunde, gaat dat samen? Kan je wiskunde doen en tegelijk knippen 
en plakken, of haken, breien en borduren? Bij wiskunde denk je al gauw aan cijfers, 
formules en strenge regels. Meetkunde bijvoorbeeld gaat over een ideale wereld die 
alleen in onze gedachten bestaat, vol met praktisch onmogelijke figuren zoals 
kaarsrechte, oneindig lange lijnen zonder breedte en perfect gladde oppervlakken. 
Des te leuker is het dan om die strenge, kille wiskunde te combineren met 
alledaagse, tastbare materialen zoals gekleurd karton of zachte katoen.  
Ik heb gemerkt dat het niet alleen heel leuk is om iets te (wis)knutselen, maar dat het 
ook helpt om wiskunde beter te begrijpen. Als je bijvoorbeeld een Möbiusband hebt 
gemaakt door van een strook papier een ring te maken door de uiteinden aan elkaar 
te plakken, maar eerst één van de uiteinden een halve slag te draaien (Afb. 1), en 
erop hebt geschreven (dit is de voorkant van de Möbiusband, dit is de voorkant van 
de Möbiusband, dit is de voorkant van 
de…), en je hem hebt doorgeknipt in de 
lengte, dan heb je een beter begrip van 
zo’n ding dan wanneer je alleen naar dit 
plaatje hebt gekeken. 
Zo kwam ik ooit toevallig op het idee om 
een Möbius band te haken. Maak een 
ketting van lossen, en maak er een halve 
slag in voor je de band sluit. De eerste rij 
vasten komt dan aan de onderkant van die ketting, en als je een keer rond bent, kom 
je vanzelf aan de bovenkant uit. En als hij af is, zie je dat de voorkant en de 
achterkant van de band naast elkaar liggen. 
In dit hoofdstuk deel ik drie voorbeelden van wisknutsels die geschikt zijn voor de 
basisschool: een kubus vlechten, de binnenstebuiten-kubus en een Pythagoras-
puzzel. Veel (leer)plezier! 
 
Kubus vlechten 
Dit is een manier om kubussen (en andere driedimensionale objecten) te maken van 
papier. Het resultaat is vrij stevig en je kan goed variëren met verschillende kleuren. 
Om een eenvoudige kubus te vlechten heb je drie even grote stroken papier nodig. 
Neem drie verschillende kleuren, dan zie je goed wat je doet. De lengte van de 
strook is iets meer dan vier keer de breedte, plus een (klein) plakstrookje. Als je 
stroken precies vier keer zo lang zijn als breed, is het erg moeilijk vlechten, vooral bij 
wat dikker papier. 
 

Afb.1. Möbiusband. 
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Stap 1  
Vouw het plakstrookje om en vouw de overgebleven strook dubbel en weer open, en 
vouw de twee helften elk tot het midden. Je hebt nu een rij van vier vierkantjes en 
een plakstrookje (Afb. 2). Doe hetzelfde met de andere stroken. 
 
Stap 2 
Plak twee van de drie stroken tot een vierkante lus en schuif de een in de ander. Je 
hebt nu al een kubus, maar hij is nog niet stevig. Je ziet een kleur maar aan twee 
kanten, en de andere kleur, van de buitenste strook, aan vier kanten. 
 

    
Afb. 2. Drie stroken.           Afb. 3. Twee vierkante lussen in elkaar. 
 
Stap 3 
De derde strook vlecht je nu tussen de andere stroken door: onder de binnenste 
door, en over de buitenste heen. Omdat je de vouwen al hebt gemaakt krijg je een 
stevige kubus met rechte hoeken. 
 

       
Afb. 4. De kubus van drie stroken. 
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Klaar!  
Je hebt nu een kubus in drie kleuren die elk op twee tegenoverliggende kanten 
zitten. Als je goed hebt opgelet, zie je dat elke strook zijn eigen richting heeft: eentje 
gaat van voor naar achter over de kubus heen, een ander gaat er van links naar 
rechts overheen, en de derde gaat via de zijkanten, van voor naar achter en terug. 
 
Tip 
Zeker bij wat dikker papier, is het in elkaar zetten wat gemakkelijker als je de strook 
ietsje smaller maakt. De strook is dan iets langer dan vier keer de breedte. Het 
resultaat kan wel iets minder stevig worden. 
 
Variaties 
Kan je een grotere kubus maken van even brede stroken papier, bijvoorbeeld een die 
twee keer zo hoog, breed en diep is? Dan heb je van elk van de drie kleuren twee 
stroken nodig, die ook langer moeten zijn: elke strook gaat helemaal om de kubus 
heen dus is 2 + 2 + 2 + 2 = 8 vierkantjes lang, dus twee keer zo lang als de strook 
van de kleine kubus.  
Hoe werkt dat dan met vlechten? In één richting (kleur) maak je de lussen al dicht, 
dan begin je met de stroken in de tweede richting, nog niet plakken, eerst vlechten: 
over de ene strook, onder de tweede, dan terug over de tweede en onder de eerste. 
Dan de derde richting; dat is het meeste gepriegel. 
 
Kan je ook een balk maken, die bijvoorbeeld 5 centimeter breed is en 2,5 centimeter 
hoog en diep? Als je alle stroken even breed wil hebben, hoeveel heb je er dan 
nodig, en hoe lang zijn ze? Kan het ook met drie stroken die niet allemaal even breed 
zijn? 
 
Als je het principe beheerst, zijn allerlei variaties mogelijk (Afb. 5).  
 

 
Afb. 5. Blokjes afgeleid van de Fibonacci-reeks (zie https://wisknutsels.wordpress.com/). 

https://wisknutsels.wordpress.com/
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De binnenstebuiten-kubus 
Een binnenstebuiten-kubus bestaat uit acht kubusjes die met de randen aan elkaar 
zitten, op zo’n manier dat je hem kunt uitvouwen tot een platte rechthoek en 
binnenstebuiten kunt keren (Afb. 6). Ze worden wel gemaakt als promotiemateriaal; 
er is er bijvoorbeeld eentje van Scala leuker leren, met rekenopgaven. 
 

 
Afb. 6. Een filmpje hoe de binnenstebuiten-kubus werkt  

vind je op https://wisknutsels.wordpress.com/. 
 
Stap 1 
Knip of snijd de bouwplaat uit de bijlage bij dit hoofdstuk (Afb. 7) twee keer uit. De 
bouwplaat voor een helft van de kubus bestaat uit een rechthoek die twee keer zo 
lang is als breed, verdeeld in vier bij acht vierkanten. De lijnen tussen de vierkanten 
zijn vouwen of snijlijnen. De dikke lijnen zijn snijlijnen, die moet je losknippen of 
snijden, de lichte lijnen zijn bergvouwen en de stippellijnen zijn dalvouwen. 
 

 
Afb. 7. Bouwplaat van de binnenstebuiten-kubus (zie ook de bijlage bij dit hoofdstuk). 
 

https://wisknutsels.wordpress.com/
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Stap 2 
Door op de aangegeven plaatsen twee vierkantjes op elkaar te vouwen en vast te 
plakken krijg je de acht hoeken van de kubus. Je kunt nu al een kubus vouwen, maar 
als je hem binnenstebuiten keert, zie je dat je de helft van de zijvlakjes mist. Dat 
binnenstebuiten keren moet je een beetje in de vingers krijgen, maar als je alle 
vouwen goed hebt gaat het vrij gemakkelijk. Tijdens het doordraaien zie je elke vorm 
(zoals de kubus) twee keer langskomen, maar de zijvlakjes die de ene keer open 
zijn, zijn de andere keer dicht. 
 
Stap 3 
Maak volgens hetzelfde bouwplan nog een helft, en draai die ook een paar keer 
binnenstebuiten. Zet tot slot de twee helften in twee bij elkaar passende vormen, en 
pas ze in elkaar. Dat lukte mij het gemakkelijkst met de trapvorm op de foto. Plak de 
twee helften (met plakband) aan elkaar. 
 

    
Afb.8. De twee vormen zijn samen de binnenstebuitenkubus. 
 
Stap 4 
Versier je binnenstebuiten-kubus bijvoorbeeld met doorlopende tekeningen. 
 
Pythagoras-puzzel:  

de stelling van Pythagoras bewijzen met een legpuzzel 
Volgens de stelling van Pythagoras is het kwadraat van de lengte van de schuine 
zijde van een rechthoekige driehoek altijd gelijk aan de som van de kwadraten van 
de rechthoekszijden. Neem bijvoorbeeld een driehoek met rechthoekszijden van drie 
en vier centimeter. De kwadraten zijn negen en zestien, dat is samen vijfentwintig. 
De schuine zijde heeft dus lengte vijf (Afb. 9). Ofwel in het algemeen: a2 + b2 = c2. 
Er zijn enorm veel bewijzen van de stelling van Pythagoras, en een hele 
categorie daarbinnen zijn de puzzelstukjesbewijzen. Omdat je het kwadraat van een 
lengte kunt zien als de oppervlakte van een vierkant, zegt Pythagoras: het vierkant 
langs de lange zijde van de driehoek is even groot als de vierkanten langs de korte 
zijden samen.  
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Een puzzelstukjesbewijs laat dat zien door het grote 
vierkant uit dezelfde stukjes op te bouwen als de twee 
kleine. Deze Pythagoraspuzzel is daar een voorbeeld 
van. 
 
Stap 1 
Knip een hoek van een vel papier zodat je een driehoek 
krijgt. Zorg dat de twee korte zijden niet (bijna) even 
lang zijn. 
 
Stap 2 
Teken twee vierkanten die precies langs de korte 
kanten van de driehoek passen, en knip ze uit (Afb 10). 
 
Stap 3 
Leg de driehoek op het grootste vierkant, met de korte 
kant tegen een zijkant, en trek een lijn langs de schuine zijde. Draai de driehoek en 
trek nog zo’n lijn, loodrecht op de eerste. Knip het vierkant in vieren over deze lijnen 
(Afb. 11a en 11b). 
 

     
Afb. 10.          Afb. 11a. 

     
Afb. 11b.         Afb. 12. 

Afb. 9. Een postzegel met 
een afbeelding van de stel-
ling van Pythagoras. 



229 

Klaar!  
Met deze vijf stukken, het kleine vierkant en de vier delen van het andere, kun je een 
nieuw vierkant maken dat precies langs de schuine zijde van de driehoek past 
(Afb. 12). 
 
Tip 
Je kunt het grote vierkant versieren met een tekening of figuurtjes in de vier hoeken 
voor je het in vier stukken verdeelt. Dat maakt de puzzel gemakkelijker. 
 
Doordenkvragen 
Iedereen kan zijn eigen puzzel maken, met een eigen driehoek: die kunnen allemaal 
verschillend zijn, als ze maar een rechte hoek hebben. Ook bij met maken van de 
puzzelstukjes heb je vrijheid, maar hoeveel? De lijnen waarmee je in stap 3 het 
vierkant in stukken verdeelt moeten precies schuin genoeg lopen (evenwijdig aan de 
schuine zijde van de driehoek), maar maakt het ook uit waar ze precies 
beginnen? Moeten ze dwars over het vierkant lopen, naar de zijde aan de overkant, 
of hoeft dat niet?  
Voor sommige leerlingen kan het een leuke uitdaging zijn om een andere puzzel te 
ontwerpen die ook werkt als bewijs. 
 
Meer wisknutselen? 
Nog veel meer beschrijvingen van wisknutsels, waaronder bijvoorbeeld ook de gehaakte Möbius band, 
zijn te vinden op https://wisknutsels.wordpress.com/.  
 
 
 
 
 
Meijer, F. (2017). Wisknutselen in de klas: creatief met wiskunde. In: M. van Zanten 
(red.). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair 
onderwijs (pp. 223-230). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / 
NVORWO / SLO. 
 
  

https://wisknutsels.wordpress.com/
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Bijlage bij Wisknutselen in de klas 
Bouwplaat van de binnenstebuiten-kubus 
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