Papírcsillag hajtogatása lépésről-lépésre
A karácsonyfadíszek készítésénél is találkozhatunk
a megunhatatlan origami technikával. Íme, egy
csillagkészítés a sok közül.
Egy csillag elkészítéséhez 15x15 cm-es papírt
használtunk, melynek csak az egyik oldala fog
érvényesülni, így nem szükséges kétoldalasnak
lennie.

Hajtsuk meg a papír mindkét oldalfelező hajtását úgy,
hogy a papír hátoldala legyen belül.

Ezután mindkét átlót
úgy, hogy a papír
színe legyen belül.

Hajtsuk össze
batyuhajtásba.
Alul legyen nyitott a batyu. A bal
alsó papírszélét hajtsuk be a
függőleges hajtásvonalhoz és
nyissuk vissza. A jobb oldalon is
tegyük meg. A felső háromszöget
hajtsuk le és nyissuk vissza.
Fordítsuk meg a munkánkat és
ezeket a hajtásvonalakat ott is
hajtsuk meg.
Az alsó sarkot húzzuk fel a 2-es számú
hajtásvonalig, és a bal és jobb sarkokat
Ezután így fog kinézni a munkánk.
Fordítsuk meg és itt is csináljuk meg az
előző lépéseket.
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Most így néz ki a munkánk.
Ezután a első sarkokat hajtsuk le az alsókra mind a 4 oldalon.
Ha végeztünk, ezt látjuk.
A felső csúcsot hajtsuk le kb. 1/3 részben és
erősítsük meg a hajtásvonalat és nyissuk vissza.
Picit húzzuk szét itt a tetejét és billentsük belülre ezt
a kis háromszöget.

Ismét hajtsuk fel az alsó csúcsot a
szaggatott vonal mentén majd hajtsuk
újra le a felső horpasztással egyvonalban. Fordítsuk meg a munkát és
ismételjük meg a fel illetve lehajtást.

A bal és jobb felső sarkokat a jelölés szerint
hajtsuk befelé.
Ezt csináljuk meg a hátoldalon is, majd
lapozzunk.

Ismét hajtsuk fel az alsó csúcsot a
szaggatott vonalig, majd hajtsuk le a
horpasztás vonalában. Ezt csináljuk
meg a hátoldalon is.

A bal és jobb felső sarkokat a jelölés szerint hajtsuk befelé.
Ezt csináljuk meg a hátoldalon is.
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Vegyük a munkát kézbe és mind a négy lefelé néző
csúcsot hajtsuk fel.
Felülnézetből így fog kinézni a
kész csillag.

Ez pedig már a valóság.
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