Origami julekugle foldet af
origamipapir
Fold selv julekugler af origamipapir. Brug
teknikken origami, hvor en kugle foldes af 12
stykker papir og samles uden lim. Fold alle
stykker på samme måde og sæt dem
sammen, så det danner en kugle. Monter en
snor til ophæng i en af samlingerne, inden
kuglen lukkes.

Inspiration: 15995
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Fold papiret på midten.

Fold de to sider ind mod midten.
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Fold øverste højre og nederste venstre
hjørne ind som vist på billedet. Brug
yderste foldelinje til vejledning.

Fold hjørnerne en gang mere – stadig
langs yderste foldelinje – til en smal
trekant.
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Fold de to sider ind til midten med de
foldede hjørner.

Fold hjørnerne ned til modsatte kant.
Venstre hjørne foldes ned til nederste
kant som vist på billedet.

7

8

Fold på samme måde nederste højre
hjørne op til øverste kant på papiret.

Fold de to hjørner ind under de
underliggende trekanter som vist på
billedet.

9

10

Nu ser papiret således ud.

Fold papiret midtover, så de to spidser er
klappet sammen som en krone.
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Fold de to spidser ned, så der danner sig
fire lige store trekanter oven på
hinanden.

Papiret er foldet færdigt og består af fire
trekanter, der er lige store. Gentag trin 1-11
i alt 12 gange.
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Saml de 12 stykker til fire store spidser.
Saml først tre stykker til én spids ved at
stikke spidserne på stykkerne ind i
lommerne på trekanterne som vist på
billedet.

Tryk dem godt sammen, så der ikke er
luft i midten af spidserne.
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Saml de fire spidser én efter én med
samme fremgangsmåde som i trin 13-14.

Klip 10 cm snor, fold det på midten og
saml enderne med en 3-dobbelt knude.
Træk den
gennem et af
stederne hvor siderne mødes, inden
kuglen samles helt med de sidste af i alt
12 stykker.

