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Teraz jeszcze raz
zagnij boczne krawę-
dzie, jednocześnie
odginając krawędź
zewnętrznej warstwy
tak, by dotarł do
wyznaczonego punktu.

Następnie przy 
każdym skrzydle
wykonaj 
czynności
z rys. 5. i 6.

Gdy otrzymasz taką
�gurę, zagnij boki wzdłuż
linii. Powstały na dole
trójkąt odegnij do tyłu
i rozprostuj. Teraz 
z powrotem odegnij boki.

Gdy otrzymasz
taką �gurę, zagnij
dolny trójkąt
do góry tak jak
na rysunku.
Czynności
z rys. 8. i 9.
powtórz przy
każdym następ-
nym otworze.

Następnie górną 
warstwę zagnij 
w lewą stronę
wzdłuż wyzna-
czonej linii.
Czynność tę pow-
tórz z drugiej strony.

1. 

3. 

5. 

4. 

2. 

Zegnij
i rozprostuj
arkusz 
wzdłuż
przekątnych.

Zegnij
i rozprostuj
arkusz tak
jak na 
rysunku.

Trzy wierz-
chołki połącz
w wyznaczo-
nym punkcie,
zaginając za-
znaczoną linię
zgięcia do
środka.

Zagnij i odegnij
wierzchołek
tak jak na
rysunku.

Powinieneś
otrzymać
taką �gurę.
Obróć ją o 45
w prawo.

5. 

Rozchyl lekko
otwór i zagnij,
przytrzymując
palcem, aby wyzna-
czony punkt znalazł
się na środkowej linii.

powtórz 

powtórz 

powtórz 
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12. 

15. 

14. 

13. 

Tę samą
czynność
powtórz
przy po-
zostałych
trzech stronach.

Teraz zegnij
całość w poło-
wie i rozchyl
wszystkie gór-
ne wierzchołki,
formując płatki
kwiata.

Twój model powinien tak wyglądać.

powtórz 

11. 

Zagnij oba
wierzchołki
do środka.

Płatki
nawiń
na kredkę.


