
6. 

7. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

13. 

12. 

11. 

9. 

Zegnij
i rozprostuj
arkusz tak
jak na rysunku.

Zagnij do środka dolne
części po obu stronach
oraz obie klapki ogona.

Ogonek zagnij do
wewnątrz, tak jak
to przedstawiono
na rysunku.

Ogon zagnij
w harmonijkę w trzech lub czterech miejscach.

Powstający
ogon zagnij
do środka
tak jak na rysunku.

10. 

Twój model powinien tak wyglądać.

myszka myszka 

Zegnij całość
wzdłuż poziomej
linii i rozprostuj.
Następnie zagnij
górny wierzchołek
tak jak na rysunku.

Odegnij górną część
do tyłu tak jak na ry-
sunku. Następnie
odwróć całą formę.

Zagnij wierzchołki
tak, aby krawędzie
pokryły się z poziomą
linią wcześniejszego
zagięcia, po czym 
odegnij je.

Zagnij spodnią 
warstwę górnej części
do tyłu tak jak na
rysunku. Następnie
odwróć model.

8. 

Podnieś górną klapkę
lekko do góry. Zagnij
wierzchołki jeszcze raz,
umieszczając je pod klapką.
Następnie przyciśnij
wszystkie warstwy razem.

odwróć

odwróć

Zegnij
wierzchołki
w stronę zgięcia
na środku tak, aby
krawędzie stykały
się ze sobą.

Złóż model wzdłuż
pionowej linii symetrii.
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Podnieś wszystkie
płatki, palcem roz-
szerz środek lilii 
i nadaj jej od-
powiedni kształt.

Zrób jeszcze
jeden taki kwiatek
w tym samym lub
w innym kolorze
i połącz je, wkłada-
jąc jeden do
drugiego.

Twoja lilia powinna tak wyglądać.

lilia 

15. 16. 

17. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Zegnij i roz-
prostuj ar-
kusz tak jak
na rysunku.
Następnie
odwróć for-
mę.

Zagnij oba
wierzchołki
i rozprostuj
tak jak na
rysunku.
Odwróć
z powrotem.

Górną krawędź
zagnij tak, aby 
pokryła się z li-
nią zgięcia na
środku.
Teraz odegnij
z powrotem.

Zagnij do środka
prawe i lewe
skrzydło.

odwróć

odwróć

zuczek 



8. 

9. 

7. 

6. 

5. 

Odegnij na
zewnątrz
górne klapki
wzdłuż linii.

Twoja forma powinna
teraz tak wyglądać.

Odegnij na zewnątrz
dwa górne wewnętrzne
wierzchołki tak, aby górna
krawędź drugiej warstwy
pokryła się z linią zgięcia
na środku.

Twoja forma powinna
tak wyglądać.

10. 

11. 

Zagnij klapki jesz-
cze raz tak jak na
obrazku. Dolną
część zagnij do tyłu.
Całość odwróć.

12. 

13. 

14. 

15. 

Zagnij boczne
krawędzie tak
jak na obrazku.

Zagnij boczne
wierzchołki
tak jak 
na rysunku.

odwróć

zuczek 

Zegnij dolną
część do góry
jak na rysunku.

Oba boki zagnij
do tyłu wzdłuż
linii.

Dolne wierzchołki
oraz rogi przy
czółkach zagnij
lekko do tyłu.

Twój żuczek
powinien tak
wyglądać.

zuczek 
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