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ZVEZDICE iz papirnatih trakov
Novoletni obesek
Izdelaj si zvezdice iz papirja, ki jih lahko obesiš na smrečico, okno… ali pa jih uporabiš kot broške. Pri
izdelavi si lahko pomagaš s postopki po slikah in video posnetkom.

Gradivo:
bel pisalni papir A3, zavijalni papir,
srebrn/zlat sprej,
vrvica (nit).

Orodje in pripomočki:
podlaga za mizo, svinčnik, ravnilo,
škarje (olfa nožek), šivanka (luknjač),
nož z rezilnim koleščkom ali vzvodne škarje.

Postopek izdelave: https://www.youtube.com/watch?v=0sh6m5s6CSg.
1. Iz papirja izreži 4 papirnate trakove širine 1,5 cm in dolžine 40 cm. Na obeh koncih postrani obreži
robove, da bodo koničasti. Vse 4 trakove prepogni ne povsem (skoraj) na polovico. Vsak trak vstavimo
v naslednjega tako, kot kaže slika.

2. Ko so vsi trakovi na svojem mestu, jih zategni skupaj in v sredini dobiš kvadratno obliko. Levi
spodnji trak prepogni v desno. Desni spodnji trak prepogni čezenj in navzgor. Desni zgornji trak
prepogni v levo.

3. Levi zgornji trak prepogni navzdol, pri čemer njegov koničasti konec vstavi v lok, ki je nastal pri
upogibu prvega spodnjega traku levo. Ponovi štirikrat. S tem učvrstiš trakove na njihovo mesto.
Prepogni trak v zgornjem desnem kotu v obliki trikotnika. Nato isti trak prepogni naravnost navzdol
proti sebi.
Vir: https://dominstil.si/papirnata-origami-broska/
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4. Isti trak prepogni na levo po celotni dolžini. Dobiš majhen trikotnik, ki ga nagni malo nazaj. Trak, ki
se od trikotnika naprej nadaljuje, previdno zapogni pod spodnji del kvadrata, ki smo ga prej dobili in
prvi krak zvezde je narejen. Obrni za 90° v nasprotni smeri ure in ponovi korake za izdelavo kraka še na
preostalih treh robovih, da dobiš štiri krake.

5. Zvezdo obrni na drugo stran. Ponovi korake za izdelavo krakov na vseh štirih straneh. Vsak od štirih
trakov mora biti zdaj zapognjen na svojo nasprotno stran. Začni s spodnjim levim trakom…

6. Zdaj nam preostane le še izdelava 3D listov v sredini zvezde. Vzemi spodnji levi trak in ga za 90°
zapogni - postavi ga pokonci. Njegov konec vstavi pod desni spodnji kvadratek in ga povleci skozi, dokler
se na vrhu ne ustvari 3D konica. Obrni za 90° v smeri urnega kazalca in ponovi postopek trikrat.
Postopek ponovi še na spodnji strani zvezde in nato previdno breži le še konce papirnatih trakov.

7. Tvoja zvezdica je končana! Z iglo jo preluknjaj in obesi na vrvico.

Če želiš bolj praznično zvezdico jo pobarvaj z zlatim (srebrnim) sprejem.
Vir: https://dominstil.si/papirnata-origami-broska/

