
Fold en ugle 

 

Sådan gør du 

 

1. Læg papiret som vist på fig. 1 og med den farvede side nedad. 

2. Læg kant A-B mod kant C-D, pres folden og åben papiret igen. 

3. Læg kant A-D mod kant B-C, pres folden og åben papiret igen. 

4. Vend Papiret. 

5. Læg hjørnet A på hjørnet C, pres folden og åben papiret igen. 

6. Læg hjørnet D på hjørnet B, pres folden og åben papiret igen. 

7. Vend papiret så den farvede side igen er nedad. 

8. Hvis midten af papiret står op, så tryk det ned med en finger. 

9. Dit papir skulle nu gerne ha` folder som på fig. 1. 

10. Træk hjørnerne B og D ned på A. Hjørnet C følger med ned på A. ( fig.2) 

11. Fold de 2 øverste hjørner; E og F, ind så de mødes på midten og pres folderne. 

(fig. 3) 

12. Fold hjørnet G ned over E-F. Pres folden og åben igen. (fig. 4) 

13. Løft hjørnerne A og C over folden H-I. Hjørnerne E og F falder nu ind mod den 

oprindelige midterfold A-C. (fig. 5) 

14. Vend arbejdet og gentag pkt. 11 til 13 og vend arbejdet igen 

15. Hvis det, du har liggende foran dig, ligner fig. 6, er du på den rette vej. 

16. Fold hjørnerne A og C hver sin vej ned mod B og D. (fig.7) 

17. Fold de øverste hjørner J og K ind så de mødes på midten og pres folderne (fig. 

8) 

18. Vend arbejdet og gentag pkt. 17 

19. Klip ind i det øverste papirlag som vist. (fig.9) 

20. Vend arbejdet 

21. Fold spidsen G ned som vist (fig.10) 

22. Vingerne foldes bagud og op ved ”X”. /fig. 10 og 11) 

23. Fold spidsen G halvt op igen og klip op til fødder i det øverste papir. (fig. 12) 

24. Buk hovedet frem i linien L - M og fold fødderne ud. (fig. 13) 
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