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logische meetkundige betekenis heeft. En dat wortels en 
vierkanten met elkaar te maken hebben. et rekenen met 
wortels wordt op deze manier verbonden met meetkunde 
en met het uitwerken van haakjes, met het rechthoeks
model als denkmodel daarbij. 
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KLEINTJE DIDACTIEK
TETRAËDERS VOUWEN

ijdens de Nationale iskunde agen van 01  gaf 
lbrecht eutelspacher van het athimatikum in Giessen 

een lezing waarbij de zaal een tetraëder mocht vouwen. 
e tetraëder hebben we vervolgens zowel bij wiskunde 
 als bij wiskunde  (vanwege het nieuwe examenpro

gramma vorm en ruimte) gevouwen. oor wie niet bij 
de N  was of het alweer vergeten is, volgt hieronder 
de uitleg. an het einde staan verwijzingen naar een 
paar websites met andere vouwpatronen voor tetraëders. 
lbrecht had nog veel meer leuke voorbeelden, onder 

andere een voor alentijnsdag waar ik tegen die tijd 
nog op terug zal komen. lbrecht is initiator van het 
wiskundemuseum’ Mathimatikum in Giessen, uitsland, 
een gaaf doe’ museum dat heel veel publiek trekt. Een 
aanrader dus voor tijdens een vakantie of een schoolreis. 

et rondreizende deel kan ook in Nederland worden 
uitgenodigd zoals op de N  was gedaan. 

figuur 1 e eerste vier stappen

van rechtsboven op het midden van het gevouwen papier 
terechtkomt, zie de rode stip op het hoekpuntje ( ). ouw 
daarna de punt linksboven naar rechtsonder zodat de 
zijde die na het vouwen verticaal is, parallel is aan het 
onderliggende papier. e punt die van linksboven kwam, 
zit nu rechtsonder ( ). 

figuur  tap ,  en 

erhaal stap  voor de punt die rechtsboven zit en die 
dus naar linksonder gaat ( ). oe dit nogmaals ( ). et 
klopt dat de punt rechtsonder nu iets uitsteekt. ouw tot 
slot het driehoekje linksonder, dat in stap  is overge
bleven, om naar boven ( ). e hebt nu allemaal platte 
driehoeken op elkaar. ouw deze uit tot stap . 

figuur  Uitgevouwen (links
boven), envelopje van driehoek 
(rechtsboven), driehoekje onder 
schuiven in driehoekje boven 
(linksonder), op de laatste foto 
zijn deze aan de buitenkant op elkaar gelegd (rechtsonder).

Nu moet het driehoekje linksonder in het driehoekje 
rechtsboven schuiven dat we in stap  hebben gevouwen. 
et erop dat de driehoek ver genoeg in het envelopje 

schuift, zodat de vouwlijnen echt in elkaar zitten (dus 
voorbij de vouw schuiven). et resultaat is een tetraëder 
met twee naden die kieren. 

figuur  et eindresultaat

eer informatie en een werkblad staan op de website.
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e vouwinstructie is als volgt. ouw een tje in de 
breedte dubbel (1) en daarna nogmaals beide helften elk 
tot de helft ( ). ouw de punt rechtsboven naar beneden 
zodat linksboven een scherpe punt ontstaat n de punt 
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