
                  Je eigen mini slede-kite 

Wat heb je nodig ? 

1 : plastiek zak om je vlieger uit te snijden. 

2 : touw om je vlieger mee op te laten . 

3 : twee houten stokjes , 50cm lengte en 5mm diameter . 

4 : plakband . 

5 : tandenstoker . 

6 : waterproof viltstiften om je vlieger te versieren . 

7 : touw voor de toming , ongeveer 100cm lang. 

 



               1 : 
 
vlieger versieren  

 

Om te beginnen gaan we onze vlieger versieren , 

belangrijk hierbij is dat je uw vlieger aan de binnenzijde 

versierd. Dit is de zijde die je zelf ziet als je vlieger in de 

lucht hangt.  

 

 

 

 



      2 : aanbrengen houten stokjes  

De twee houten stokjes dienen als versteviging van je 

vlieger. Zij zorgen ervoor dat je vlieger mooi in model 

komt te hangen , van zodra je hem in de lucht laat . 

De stokjes worden bevestigd door middel van plakband 

, belangrijk hierbij is dat je de plakband op de uiteinde 

van jou stokjes , in de lengte richting plakt. Zo voorkom 

je dat je stokjes tijdens het vliegen uit je vlieger kunnen 

vallen. 

De andere stukjes ( 3 , verdeeld over de stok ) komen in 

de dwarsrichting. 

 



             3 : vastmaken toming 

De toming is het belangrijkste deel van de hele vlieger. Hij mag nog 

zo mooi zijn of zo stevig gebouwd zijn , zonder goede toming vliegt er 

geen enkele vlieger. 

Voor de toming gebruiken we een stuk touw vann ongeveer 100cm. 

Dit moet aan beide zijde van je vlieger bevestigd worden. Om te 

voorkomen dat de toming uit je vlieger wordt getrokken verstevigen 

we de uiteinden met een halve tandenstoker. Deze halve tanden 

stoker rollen we in het uiteinde en bevestigen het met een stukje 

plakband. Nu maken we een klein gaatje ( met een naald ) waardoor 

we de toming steken en de tandenstoker zo vastknopen aan onze 

toming. 

 

Als dit aan beide zijde gedaan is , nemen we onze toming en plooien 

we onze vlieger in twee. Nu weten we het midden van onze toming , 

hier leggen we een klein lusje , waar later ons vlieger touw aan 

verbonden wordt. 



4 : bevestigen vliegertouw + oplaten 

Tot slot moeten we ons vliegertouw nog met onze vlieger verbinden. Dit doen 

we door middel van een katteklauw. Een katteklauw is een knoop die we nadat 

hij belast is geweest , nog zeer makkelijk weer los krijgen. 

Steek je duim en wijsvinger door de lus aan het einde van je lijn. 

 

Stop de lijn van je toming door de 2 lusjes. 

 

 

Oplaten van je vlieger , bij het oplaten van je vlieger moet je er op letten dat de 

houtenstokjes aan de binnenzijde van je vlieger zijn. Zo worden ze door de 

wind  tegen je vlieger gedrukt en is de kans zeer klein dat ze tijdens het vliegen 

uit de lucht vallen. 

Van zodra je vlieger wind vangt , kan je langzaam je vlieger meer touw geven . 

Dit doe je best in verschillende stapjes , zodat je vlieger de kans heeft om 

hoogte te maken. 

We wensen jullie veel vliegerplezier. 


