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Angyal

modell és rajz: Tuzy Ibolya
2012. december 15.

papír: 20*20 cm négyzet

2. Hajtsuk meg a két 
átlót.

1. Hajtsuk meg a két 
oldalfelezőt, majd 

fordítsuk meg a lapot. 

3. Az oldalak közepét fogjuk 
össze, hogy egy lapított sátor 

formát kapjunk

4. A sátor sarkait hajtsuk 
fel a csúcshoz elöl és 
hátul egy kivételével, 

majd hajtsuk vissza őket.

5. Lapozzuk át a hajtott 
fület balra.

6. A bal felső szélt 
hajtsuk a középvonalra, 

majd nyissuk vissza.

7. Illesszük a 
hajtásvonalat a 
középvonalra 

ajelülésnek megfelelően.

8. Horpasszuk be a jelölt 
saroknál a jelzett 
vonalak mentén.

9. Lapozzuk át a bal 
oldali felső lapot a 

középvonal mentén.

11. A jobb oldali 
háromszög jobb felső 

szélét hajtsuk a 
középvonalra, majd 

nyissuk vissza.

10. Lapozzuk át a bal 
oldali nagy háromszöget, 
és a bal oldalon maradó 
fülön ismételjük meg az 

5-9 lépéseket.

12. Hajtsuk meg a jobb 
alsó sarok szögfelezőjét.
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13. Hajtsuk a hajtásvonalat a 
középvonalra a jelölésnek 

megfelelően.

14. Horpasszuk be a 
sarkot a jelzett módon.

15. Nyissuk ki a felső 
lapot teljesen.

16. Nyúljunk bele a 
kinyitott fülbe, és 

lapítsuk ki a 
háromszöget középre. 

17. A létező hajtásvonalak 
mentén emeljük ki az alsó sarkot 
az asztal síkjából, és billentsük 

jobbra.

18. Az elhajtott 
háromszögbe nyúljunk 

bele, és lapítsuk ki 
középre.

19. Hajtsuk hátra a 
túllógó háromszögeket a 

papír szélénél.

20. Keskenyítsük a felső réteget 
hátrahajtássa, majd fordítsuk 

meg a modellt.

23. Készítsük el a kéz 
vonalát 3 jelölőhajtással, 
és hajtsunk harmónika 
hajtást a szárnyakba.

24. Hajtsuk meg a 
vállakat, és hagyjuk, 

hogy a fej kiemelkedjen 
az asztal síkjából.

21. Nyúljunk bele a nagy 
fülbe, és lapítsuk le középre.

22. Tűrjük be a túllógó 
háromszöget, majd 
fordítsuk vissza a 

modellt.
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24. Alulról nyissuk meg egy kicsit 
a hátsó zsebet, hogy a modell 

megálljon az asztalon. Ugyanez a 
szeb használható karácsonyfán 

csúcsdíszként való használathoz.

25. Kész az angyal.

modell: Tuzy Ibolya
2012. december 15.
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