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LÓGÓ FŰZÉREK & VIRÁGOK

Ha - Ha hajtogatás 
Fi - Fa Farsangra!
A fűzérek papírfigurái „Menny és Pokol“-ként vagy „béka“-
ként közismertek. A virágok hajtogatási technikája is ismerős
a szalvétahajtogatásból. Mindkét barkácstipp egy színpom-
pás, szembetűnő dísz minden farsangi- és gyermekpartyra. 

Lógó fűzérek
1 A négyzet alakú papírt hajtsuk
átlósan össze és nyissuk ismét
szét. A sarkokat most egy kereszt
köti össze. Minden egyes sarkot
hajtsunk a négyzet közepéhez. A
munkát fordítsuk meg és hajtsunk
ismét minden sarkot a középpont-
hoz. Az alján még mindig láthatóak a
sarkok. Ezeket most húzzuk meg
kifelé. Ezáltal kialakul egy forma
négy cikk-cakk-kal. 2 Ezen minta
alapján készítsünk tetszés szerinti
mennyiségű figurát különböző szín-
ben. 3 A fonalból vágjunk le egy da -
rabot, fűzzük be a tűbe és csomóz-
zuk meg alul, hogy ne lehessen tel-
jesen áthúzni. Szúrjuk át a papírfi-

gura csúcsán alulról és húzzuk át
felfelé. 4 Töltsünk felülről ragasztót a
formába és nyomjuk össze egy kis
ideig, amíg meg nem köt. Eköz ben
azonban a négy saroknak to vább ra
is el kell állnia. 5 Az alsó csúcshoz ken-
jünk ragasztót és ra gas szunk rá egy
további figurát. A részeket azonban
ne toljuk teljesen egymásba. 6 Így
tetszés szerinti men nyiségű papírfi-
gu rát ragaszthatunk egymásba a
kívánt hosszúságban. 

Virágok
1 Hajtsuk a papír egyik sarkát átlósan
a másikhoz, közben hagyjunk egy kis
távolságot (kb. 4 cm) a felső és az
alsó között. 2 Most hajtogassuk har-
mónikába: egy fület kb. 1 cm széle-
set meghajtunk felfelé, a teljes mun -
kát megfordítjuk és ismét egy azo-
nos méretű fület meghajtunk felfelé.
Így járjunk el egészen a sarok vé gé -
ig. Ezt a csíkot középen hajtsuk ösz -
sze és a belső felénél fogva ragasz-
szuk össze. 3 Négy vagy öt ilyen ké -
szí tett virágszirmot ragasszunk ösz -
sze oldaluknál fogva. 4 Az ellentétes
papírból vágjunk ki egy korongot és
középen rögzítsük ragasztóval. Rög -
zítsük a virág akasztóját a hátoldalon. 

TIPP
Az eredeti hajtogatólapokat le is kicsinyíthet-
jük, hogy különböző méretű figurákat kap-
junk. A kiindulási forma azonban mindig 
egy négyzet legyen. 

SZERSZÁMOK
Falcolóék
(Cikkszám 2219) lásd főkatalógus 2011 / 12  263. oldal

Varrótűk
(Cikkszám 64031) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

Barkácsolló

Hajtogatópapírok - négyzet

5-féle motívum keverve; pl. origamihoz, 
tangramihoz és florigamihoz.

Vastagság: 80 g / m²

Basics

Színek + számok: sárga-10, zöld-50
A színek számát kérjük megadni!

Méret: kb. 10 x 10 cm
2033 .. 50 lap / cs. ..............................710,—

Basics rózsaszín
Méret: kb. 15 x 15 cm
20332 50 lap / cs. ..............................990,—

Díszes
Méret: kb. 15 x 15 cm
20333 50 lap / cs. ..............................990,—

Barkácsragasztó
(Cikkszám 8353) lásd főkatalógus 2011 / 12  245. oldal

Pamutfonal "Apollo"
(Cikkszám 6309.. fehér-01, sárga-10) lásd FK 2011 / 12 411. old.

ALAPANYAG


