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Hajtogatólapok, fehér, rózsaszín, sárga és zöld
(Cikkszám 2036 - 2038) lásd főkatalógus 245. oldal

Kerekfejű kapocs
(Cikkszám 5942) lásd főkatalógus 98. oldal

Rezgő szemek
(Pl.: Cikkszám 70182) lásd főkatalógus 469. oldal

Szúrótű
(Cikkszám 70787) lásd főkatalógus 265. oldal

VIDÁM HAJTOGATÁSI SZÓRAKOZÁS 

Tavirózsa és béka

Béka

1 Először hajtsuk meg az átlókat,  a
zöld papírlapot nyissuk ki ismét és
fordítsuk meg. 2 Most a felső pere-
met hajtsuk az alsóhoz, a papírt ismét
széthajtani és, ahogy a rajz is mutatja
(lásd 2-3. oldal), összenyomni úgy,
hogy az oldalsó háromszögek
belül legyenek. 3 Az így elkészült
háromszöget fordítsuk el 90°-ban az
óramutató járásával megegyezően
és hajtsuk be a felső papírréteg külső
élét a középvonalig. 4 Ezt most a
feléig ismét visszahajtjuk és fordít-
suk meg a papírt. 5 A bal alsó
csúcsot hajtsuk a háromszög felső
csúcsára. A jobb oldalon ismételjük
meg a hajtást. 6 A felső csúcsot
balra ill. jobbra kifelé meghajtjuk és
a külső csúcsok egy kis részét
hajtsuk ismét felfelé. 7 Most az alsó
testrészt a rajzon is mutatott hajtási
vonal mentén hátrahajtjuk és őt,

Az Origami a japán papírhajtogatási művészet (japánul „Ori“ – hajtogatás, „Kami“ –
papír). Egy papírlapból hihetetlen modellek keletkezhetnek, amelyek nem csak a 
hajtogatásnál szórakoztatnak, hanem játszani és díszíteni is használhatóak. 

Tavirózsa

1 Egy tavirózsához három külön-
böző nagyságú és színű korongra
van szükség. 2 Ezután hajtogas-
sunk minden korongot háromszor a
közepére úgy, hogy egy „tortasze-
let“ keletkezzen. 3 Erre rárajzoljuk
a virágformát. 4 A levélformát kivág-
juk és óvatosan széthajtjuk. 5 A
virágszirmokat nagyság szerint rends-
zerezzük és a szúrótű segítségével
lyukat szúrúunk a közepébe. 6 A
rózsát egy kerekfejű kapoccsal öss-
zetűzzük, és el is készült a dísz! 

egy keskeny vonalig hajtsuk előre.
8 A béka teljesen elkészül, ha felra-
gasszuk a rezgő szemeket is. 

SZERSZÁMOK

Olló
Ragasztóanyag
Szúrótű

OKTATÁSI CÉLOK
� Az akbsztarkciós képesség iskolázása
� A koncentráció javítása
� A finomotorika gyakorlása

TIPP
� A tavirózsa hajtogatásához úszópapírt is 

használhatunk (cikkszám 20361) lásd 
főkatalógus 245. oldal

� Természetesen ehhez a hajtogatómunká-
hoz különböz színű rajzpapírt is használ-
hatunk.
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