
20*20 cm-es papírból készítve éppen 
belefér egy tojás a puttonyába.

1. Hajtsuk félbe a papírt, majd nyissuk ki.

2. Szekrény hajtás következik: a középvonalhoz illesztjük a széleket. Az alsó 
felét nyissuk ki.

3. Az alsó részen a sarkokat illesszük a hajtásvonalra

Tojástartó nyúl
Váradiné Szilágyi Zsuzsanna modellje



4. A felső részen horpasszuk be a papírt, és készítsünk kér háztetőt, amely a 
lehajtott papír széléhez illeszkedik. Segít, ha előtte a sarkokat ugyanúgy 
lehajtjuk, mint a 3. lépésnél az alján.

5. A háztetők alatt egy hátrahajtást készítünk, a tetők vonalában pedig 
völgyhajtást. Ha szépen leéleztük a vonalakat, akkor a modell sátorként 
összecsukható.

6. Fordítsuk meg a papírt. A középső vízszintes hajtásvonalhoz hajtsuk be a 
papír széleit, majd nyissuk vissza.

7. A keletkezett hajtásvonalak mentén nyissuk fel a legfelső lapot úgy, hogy az 
alsó szélének közepe a csúcsához kerüljön.



9. A felső rétegen a jobb és baloldalon a sarkokat hajtsuk hátra a modell 
középpontjához. Már kezd látszani a nyuszi feje.

10. Készítsük el a nyuszi pofikáját:: Az alsó sarkot hajtsuk fel, de csak a legfelső 
rétegen, majd a csücskét le. Ez lesz a orra.

8. Fordítsuk el a modellt 180 fokkal, majd fordítsuk meg. A két felső sarkot 
hajtsuk a jobb és baloldalon felhajtható rétegek alá.

180



12. A kialakult háromszögön készítsünk nyuszifül hajtást: A háromszög oldalait 
egymásra illesztve hajtásvonalakat készítünk a jobb és bal sarokból indulva, 
majd a felső sarkot összecsípve lefektetjük balra. 

13. A lefektetett háromszögecskébe belenyúlunk, és szimmetrikusan 
szétlapítjuk.

11. Fordítsuk meg a papírt. A farkát fogjuk elkészíteni: A középponthoz hajtjuk 
az alsó sarkot, és a csillaggal jelült résznél picit beragasztózzuk.

**



15. A fülek mögött benyúlva, a tojástartó szétnyitható.

16. Kész a modell. Rajzolhatunk neki szemet, szájat, bajuszt, és beletehetjük a 
piros tojást.

modell: Váradiné Szilágyi Zsuzsanna

rajz: Tuzy I.

14. Fordítsuk meg a modellt, és alakítsuk ki a füleket: középről a fülekbe 
belenyúlva a felső rétegen egy ferde hajtásvonalat készítünk, amely a 
nyuszi arca mögé is befut.


