Japansk julekugle foldet af
origamipapir
Den japanske julekugle er foldet af 6 stykker
origami papir.

Inspiration: 11263
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Anvend 6 stk Vivi Gade Design Origami
papir str. 10x10cm eller 15x15cm.
3
gange 2 ens. Alle 6 papirer foldes ens og
skal vende samme vej. Alle foldninger
skal være meget præcise og skarpe.

Fold papiret på midten og fold ud igen.
Fold siderne ind til midterlinien og fold ud
igen.
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Fold alle 4 hjørner ind til den første
foldede linie.

Fold de 2 sider ind til den første foldede
linie.
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Fold nederste højre hjørne op så den
flugter den foldede kant. Pres folden
indtil den møder folden fra modsatte side.

Vend trekanten i hjørnet ind og pres
foldningerne ned i 90 grader.
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Drej papiret 180 grader. Fold nederste
højre hjørne op så den flugter den
øverste kant på det foldede papir. Pres
folden indtil den møder folden fra
modsatte side.

Vend trekanten i hjørnet ind og pres
foldningerne ned i 90 grader.

9

10

Åbn den øverste foldning og put
trekanten ind under. Nu er foldningen
ens i begge sider.

Vend papiret med modsatte side opad
og fold begge spidser ind, så der opstår
et kvadrat og fold ud igen.
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Fold alle 6 dele på samme måde.

Trin 12-17 viser fotografisk hvorledes de 6
dele samles til en kube. Spidserne
stikkes ind under de foldede flapper på
de andre dele.
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De 6 dele skal sidde overfor hinanden
parvis i farver på kuben.
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De 6 dele skal sidde overfor hinanden
parvis i mønstre på kuben.

-
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Den færdige kvadratiske kube.
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Pres de foldede flapper sammen på alle
6 sider og kuglen er færdig. Sæt
ophængssnor i og hæng kuglen på
juletræet eller på en troldegren. Man kan
også undlade snoren, lave kuglerne i
forskellig størrelse og lægge dem i en
skål.

-

