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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - 
Μικρά κομμάτια. Δεν είναι 

κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ORIGAMI ΦΩΤΑΚΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ε. ΤΟΥΛΙΠΑ ΣΤ. ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ

Δ. ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ORIGAMI
1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. 2. Συνιστάται καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα. 3. Απαιτείται η χρήση 
ψαλιδιού (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία). Απαιτείται η επίβλεψη ενήλικα. 4. Μη χρησιμοποιείτε κανονικά ή άλλου είδους 
φωτάκια για αυτή την κατασκευή, καθώς ενδέχεται να παράγουν πολλή θερμότητα και να αποτελέσουν κίνδυνο για πυρκαγιά.

1. Απαιτούνται δύο μπαταρίες ΑΑ των 1.5V (δε συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία). 
2. Για καλύτερα αποτελέσματα, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες. 
3. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε σωστά τις μπαταρίες. 
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
5. Αντικαταστήστε τις χαλασμένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του 
προϊόντος. 
6. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προτού επα-
ναφορτιστούν. 
7. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενή-
λικα. 
8. Σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκο-

νται στη θήκη της μπαταρίας. 
9. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες και 
μην χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, κανονικές (ψευδαργύρου άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Φωτάκια με 10 LED που αλλάζουν χρώμα, 15 φύλλα χαρτιού origami, αυτοκόλλητη ταινία και λεπτομερείς οδηγίες. Επίσης απαι-
τούνται αλλά δε συμπεριλαμβάνονται: 2 μπαταρίες ΑΑ των 1.5 V και ένα μικρό σταυροκατσάβιδο.
Μπορείτε να κατασκευάσετε 10 διαφορετικά είδη λουλουδιών, 2 πασχαλίτσες, 2 μέλισσες και 16 φύλλα.

1. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΣΑΚΙΣΗ
Διπλώστε προς τα μπροστά. Δείτε την κατεύθυνση του βέλους 
με τη μαύρη μύτη και την ίσια διακεκομμένη γραμμή διπλώ-
ματος.

3. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ 
Ή ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ
Δείτε το βέλος με το κυκλικό σχήμα που δείχνει την κατεύ-
θυνση.

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΣΑΚΙΣΗ
Δημιουργήστε μία τσάκιση κατά μήκος των σημείων S S. 
Σπρώξτε το σημείο Α προς το Β κατά μήκος της τσάκισης S S. 
Η εσωτερική αντίστροφη τσάκιση έχει ολοκληρωθεί.

7. ΤΣΑΚΙΣΗ ΠΙΕΤΑ
Δείτε το βέλος με το ζιγκ ζαγκ. Γίνεται μία πίσω τσάκιση και 
μία μπροστινή τσάκιση.

Ε1. Διπλώστε και 
ξεδιπλώστε 4 φορές για 
να φτιάξετε τσακίσεις κατά 
μήκος των κεντρικών γραμ-
μών και των διαγώνιων. 
Γυρίστε το χαρτί από την 
άλλη πλευρά.

Ε5. Διπλώστε τις κάτω 
γωνίες των μπροστινών 
κομματιών προς τη γωνία 
που βρίσκεται στο πάνω 
μέρος. Επαναλάβετε το 
ίδιο βήμα και με την πίσω 
πλευρά.

Ε2. Διπλώστε και ξεδι-
πλώστε στη μέση διαγωνίως 
και στις δύο κατευθύνσεις. 
Κάντε καλά τις τσακίσεις και 
ανοίξτε το χαρτί ξανά.

Ε6. Θα μοιάζει κάπως 
έτσι.

Ε9. Όταν κάνετε επίπεδη 
την κατασκευή, σιγουρευτείτε 
ότι οι αποστάσεις Α και Β 
που φαίνονται στην εικόνα 
είναι ίσες.

Ε11. Θα δείτε ότι έχει 
δημιουργηθεί μία μικρή τρύπα στο 
κάτω μέρος. Φυσήξτε στη βάση της 
τουλίπας για να φουσκώσετε και να 
δώσετε σχήμα στο λουλούδι.

Ε10. Επαναλάβετε τα 
βήματα Ε9 & Ε10 στην πίσω 
πλευρά του διπλωμένου 
σχήματος για να φτιάξετε 
αυτό το σχήμα.

Ε12. Ανοίξτε κάθε πέταλο 
αργά και προσεκτικά. Η 
τουλίπα σας είναι έτοιμη.

Ε3. Κρατώντας τα σημεία 
που φαίνονται στην εικόνα, 
μεταφέρετέ τα στο κεντρικό ση-
μείο της κάτω γραμμής. Κάντε 
επίπεδη την κατασκευή. Αυτό 
ονομάζεται βάση νερόβομβα.

Ε7. Γυρίστε το μπροστινό κομμάτι στα δεξιά σαν να γυρίζατε 
τις σελίδες ενός βιβλίου. Κάντε το ίδιο και στην άλλη πλευρά.

Ε4. Θα μοιάζει κάπως έτσι. Η 
βάση νερόβομβα είναι έτοιμη.

ΣΤ1. Κάντε μία μπροστινή 
τσάκιση.

ΣΤ5. Τραβήξτε το πάνω 
στρώμα οριζόντια κατά μήκος 
του αριστερού.

ΣΤ9. Τραβήξτε την 
μπροστινή τσάκιση προς 
τα έξω μέχρι οι εξωτερικές 
άκρες να είναι παράλληλες. 
Κάντε επίπεδη την τσάκιση 
σε κάθε πλευρά.

ΣΤ13. Ήρθε η ώρα να 
ανθίσει  - η καμπανούλα 
σας είναι έτοιμη!

ΣΤ2. Διπλώστε στη μέση 
το τρίγωνο που σχηματίστηκε 
κατά πλάτος.

ΣΤ6. Τώρα θα πρέπει να 
έχει ένα σχήμα διαμαντιού.

ΣΤ10. Θα μοιάζει 
κάπως έτσι. Γυρίστε το 
χαρτί από την άλλη πλευρά 
και επαναλάβετε τα βήματα 
ΣΤ8 και ΣΤ9.

ΣΤ3. Τραβήξτε το εξωτε-
ρικό στρώμα στα δεξιά για 
να δημιουργήσετε ένα σχήμα 
διαμαντιού.

ΣΤ7. Διπλώστε τα δύο 
εξωτερικά σημεία προς τα 
μέσα για να συναντηθούν στη 
μέση. Επαναλάβετε το ίδιο και 
στην πίσω πλευρά.

ΣΤ11. Διπλώστε τα 
μπροστινά σχήματα προς 
τα πίσω μέχρι να συναντη-
θούν σε ένα σχήμα V στη 
μέση. Επαναλάβετε το ίδιο 
και στην πίσω πλευρά.

ΣΤ4. Κάντε μία τσάκιση 
στην πάνω δεξιά άκρη του 
επίπεδου διαμαντιού και 
γυρίστε το χαρτί από την άλλη 
πλευρά.

ΣΤ8. Τώρα διπλώστε τα 
νέα εξωτερικά σημεία για να 
συναντηθούν στη μέση.

ΣΤ12. Τυλίξτε τις κάτω 
τσακίσεις του λουλουδιού 
προς τα έξω για να 
δημιουργήσετε ένα όμορφο 
εφέ πετάλων.

Ε8. Μετακινήστε τα πάνω κομμάτια το ένα προς το 
άλλο και διπλώστε τα όσο πιο κοντά γίνεται.

2. ΠΙΣΩ ΤΣΑΚΙΣΗ
Διπλώστε προς τα πίσω. Δείτε την κατεύθυνση του βέλους 
με την άσπρη μύτη και την άνιση διακεκομμένη γραμμή δι-
πλώματος.

4. ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ 
ΤΣΑΚΙΣΗ
Δείτε την κατεύθυνση της γραμμής με το βέλος με τη μαύρη 
μύτη στη μία άκρη και με την άσπρη μύτη στην άλλη άκρη. 
Μετά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα δημιουργείται μία τσάκιση 
ανοιχτού χρώματος.

6. ΜΕΓΕΘΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Δείτε το σύμβολο με τον μεγεθυντικό φακό.
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Θ. ΙΡΙΔΑ Ι. ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Η. ΚΡΙΝΟΣΖ. ΓΙΑΣΕΜΙ

Ζ1. Ακολουθήστε τα βήματα 
ΣΤ1-ΣΤ6 για να φτιάξετε ένα 
σχήμα διαμαντιού.

Η1. Ακολουθήστε τα βήματα 
ΣΤ1-ΣΤ6 για να φτιάξετε ένα 
σχήμα διαμαντιού.

Η8. Διπλώστε το κέντρο 
του μικρού χαρταετού προς 
τα πίσω.

Η12. Γυρίστε τις άκρες για 
πιο έντονο εφέ.

Η5. Διπλώστε τις πάνω 
γωνίες του χωνιού για να 
συναντηθούν στο κέντρο.

Ζ5. Διπλώστε ξανά τη δεξιά 
γωνία έτσι ώστε το κομμάτι 
χαρτιού να ακουμπάει στη νέα 
τσάκιση.

Ζ9. Διπλώστε τις 
γωνίες που είναι στο πλάι 
προς τα μέσα κατά μήκος της 
εξωτερικής τσάκισης, έτσι 
ώστε να είναι κρυμμένες μέσα 
στο σχήμα.

Θ1. Ακολουθήστε τα 
βήματα ΣΤ1-ΣΤ6 για να φτιά-
ξετε ένα σχήμα διαμαντιού.

Ι1. Ακολουθήστε τα 
βήματα Θ1-Θ11.

Ι9. Διπλώστε μέσα τις γω-
νίες του κάτω στρώματος.

Ι5. Διπλώστε την κάτω 
άκρη, έτσι ώστε η τσάκιση 
να είναι μόλις πάνω 
από το κάτω μέρος του 
τετραγώνου. Κάντε το ίδιο 
και στην άλλη πλευρά του 
χαρτιού.

Θ5. Γυρίστε το χαρτί από 
την άλλη πλευρά και επανα-
λάβετε τα βήματα Θ3-Θ4.

Θ12. Διπλώστε την αρι-
στερή και τη δεξιά γωνία για 
να συναντηθούν στη μέση.

Θ16. Συνεχίστε και για 
τις δύο άλλες πλευρές.

Ζ13. Κάθε πλευρά θα πρέ-
πει να έχει μόνο μία τσάκιση 
που θα κοιτάζει προς τα έξω 
στη δεξιά πλευρά. 

Ζ2. Διπλώστε την αριστερή 
και δεξιά πλευρά για να 
συναντηθούν στο κέντρο. 
Ξεδιπλώστε ξανά για να 
δημιουργηθούν τσακίσεις.

Η2. Διπλώστε την αριστερή 
και δεξιά γωνία προς τα μέσα 
για να δημιουργήσετε ένα 
σχήμα ψηλού χαρταετού.  Ξεδι-
πλώστε για να δημιουργηθούν 
τσακίσεις.

Η9. Επαναλάβετε τα βή-
ματα Η3-Η8 στην αριστερή 
πλευρά.

Η13. Ο κρίνος σας είναι 
πανέμορφος!

Η6. Ξεδιπλώστε τις 
γωνίες. 

Η3. Ανοίξτε την πάνω 
τσάκιση της δεξιάς γωνίας 
και φέρτε τη στο κέντρο.

Η10. Γυρίστε το χαρτί 
από την άλλη πλευρά και 
επαναλάβετε τα βήματα 
Η2-Η9.

Η7. Κατεβάστε και ανοίξτε την οριζόντια άκρη 
στο κέντρο του χωνιού και δημιουργήστε ένα 
σχήμα που μοιάζει με μικρό χαρταετό.

Η4. Κάντε το χωνί 
επίπεδο.

Η11. Ανοίξτε τις 
άκρες που δεν έχουν 
διπλωθεί στην κορυφή 
του λουλουδιού για να 
δημιουργήσετε πέταλα.

Ζ6. Κάντε μία πίσω 
τσάκιση στη γωνία του κάτω 
στρώματος κατά μήκος της 
νέας εξωτερικής άκρης.

Ζ10. Διπλώστε τη δεξιά 
πλευρά του σχήματος προς 
τα μέσα για να συναντήσει 
τη χαμηλότερη τσάκιση.

Θ2. Διπλώστε τη δεξιά και 
την αριστερή πλευρά για να συνα-
ντηθούν στο κέντρο. Ξεδιπλώστε 
ξανά για να δημιουργήσετε 
τσακίσεις.

Ι2. Διπλώστε προς τα κάτω 
το πάνω μέρος του χαρταετού 
έτσι ώστε η τσάκιση να είναι 
περίπου στο 1/4 της απόστασης 
από τη βάση.

Ι10. Κρατήστε το λουλούδι 
από τη βάση και απλώστε τα 
μη διπλωμένα σημεία για να 
δημιουργηθούν τα πέταλα.

Ι6. Διπλώστε το σχήμα κατά 
μήκος από τα δεξιά στα αριστερά. 
Επαναλάβετε και στην πίσω 
πλευρά του χαρτιού.

Θ6. Γυρίστε το πάνω στρώμα 
στα δεξιά και επαναλάβετε το ίδιο 
στην πίσω πλευρά. Επαναλάβετε 
τα βήματα Θ3-Θ4 για τις δύο 
περισσευούμενες πλευρές.

Θ13. Θα μοιάζει κάπως έτσι. 
Επαναλάβετε για τις άλλες τρεις 
πλευρές.

Θ17. Κρατήστε το λουλούδι από 
τη διπλωμένη βάση και φέρτε προς τα 
επάνω αυτά τα όμορφα πέταλά του.

Ζ14. Ανοίξτε τις άκρες 
που δεν έχουν διπλωθεί στην 
κορυφή του σχήματος για να 
δημιουργήσετε πέταλα.

Ζ3. Γυρίστε το χαρτί 
από την άλλη πλευρά 
και επαναλάβετε το 
ίδιο στην άλλη πλευρά.

Ζ7. Διπλώστε το πάνω 
στρώμα κατά μήκος από τα 
αριστερά στα δεξιά. Γυρίστε 
το χαρτί από την άλλη πλευρά 
και επαναλάβετε στην άλλη 
πλευρά.

Ζ11. Διπλώστε αυτή 
την πλευρά προς τα μέσα 
ξανά, πάνω από τη νεότερη 
τσάκιση.

Θ3. Ανοίξτε την τσάκιση στο πάνω 
μέρος της αριστερής γωνίας και φέρτε 
τη κατά μήκος της δεξιάς τσάκισης που 
δημιουργήθηκε στο βήμα Θ2.

Ι3. Τραβήξτε και κάντε 
επίπεδα τα δύο σημεία στο 
κέντρο, ανοίγοντάς τα και σχη-
ματίζοντας ένα  τετράγωνο.

Ι11. Είναι ένα πανέμορφο 
κυκλάμινο, τέλειο για τον 
κήπο σας!

Ι7. Φέρτε το πάνω σημείο 
του διαμαντιού προς τα κάτω 
και έπειτα προς τα πάνω 
δημιουργώντας μία τσάκιση 
πιέτα. Επαναλάβετε και στο 
πίσω μέρος του χαρτιού.

Θ7. Διπλώστε τις δύο πάνω γωνίες 
για να συναντηθούν στη μέση. Ξεδι-
πλώστε ξανά για να δημιουργηθούν 
τσακίσεις.

Θ14. Διπλώστε το πάνω στρώμα 
προς τα κάτω περίπου στο 1/4 της 
απόστασης από τη βάση.

Θ18. Τι όμορφο λουλούδι!

Ζ15. Η άνοιξη έφτασε και 
το γιασεμί είναι υπέροχο!

Ζ4. Διπλώστε τη δεξιά γωνία 
του διαμαντιού στην αριστερή 
τσάκιση που μόλις δημιουργή-
σατε. Ξεδιπλώστε ξανά για να 
δημιουργήσετε άλλη μία τσάκιση.

Ζ8. Διπλώστε τις δύο γωνίες 
του πάνω στρώματος προς τα 
μέσα για να δημιουργήσετε το 
ίδιο σχήμα με αυτό του κάτω 
στρώματος. Ξεδιπλώστε ξανά για 
να δημιουργήσετε τσακίσεις.

Ζ12. Επαναλάβετε τα βήματα 
Ζ10-Ζ11 και για τις τέσσερις 
εξωτερικές πλευρές. Κάθε φορά 
οι τσακίσεις που θα δημιουρ-
γείτε θα πρέπει να κοιτάνε στην 
αντίθετη πλευρά από αυτή των 
τελευταίων τσακίσεων.

Θ4. Κάντε επίπεδη 
την κατασκευή.

Ι4. Θα πρέπει να έχετε 
ένα επίπεδο τετράγωνο 
σχήμα με ένα τρίγωνο σε 
κάθε άκρη.

Ι8. Διπλώστε προς τα 
πίσω τις κάτω γωνίες του 
ορθογώνιου παραλληλό-
γραμμου, έτσι ώστε να είναι 
κρυμμένες. Επαναλάβετε το 
ίδιο και στην πίσω πλευρά.

Θ8. Τραβήξτε προς 
τα κάτω και ανοίξτε 
την οριζόντια άκρη στο 
κέντρο του χαρταετού 
και δημιουργήστε 
ένα σχήμα μικρού 
διαμαντιού.

Θ15. Γυρίστε το 
σχήμα κάνοντας μία 
στροφή τετάρτου και 
επαναλάβετε.

Θ9. Θα μοιάζει 
κάπως έτσι. Επαναλά-
βετε για τις άλλες τρεις 
πλευρές.

Θ10. Διπλώστε 
προς τα πάνω το κάτω 
σημείο του διαμαντιού. 
Επαναλάβετε και στις 
άλλες τρεις πλευρές.

Θ11. Διπλώστε το πάνω 
στρώμα κατά μήκος από τα δεξιά 
στα αριστερά. Επαναλάβετε στο 
πίσω μέρος του χαρτιού. 
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Κ. ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΜΠΑΛΟΝΙ

Μ. ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΧΩΝΑΚΙ Ν. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Λ. ΝΟΥΦΑΡΟ

Κ1. Ακολουθήστε τα βήματα 
ΣΤ1-ΣΤ6 για να φτιάξετε ένα 
σχήμα διαμαντιού.

Λ1. Ακολουθήστε τα βήματα 
ΣΤ1-ΣΤ6 για να φτιάξετε ένα 
σχήμα διαμαντιού.

Λ5. Διπλώστε τις πάνω 
άκρες του χαρταετού προς 
τα μέσα για να συναντηθούν 
στη μέση, δημιουργώντας ένα 
σχήμα διαμαντιού.

Λ8. Το σχήμα σας θα πρέπει 
να μοιάζει κάπως έτσι.

Λ12. Κρατήστε το λουλούδι 
από τη βάση και ανοίξτε τα 
πέταλα στο πάνω μέρος.

Κ5. Γυρίστε το χαρτί από την 
άλλη πλευρά και επαναλάβετε 
τα βήματα Κ3-Κ4.

Κ9. Θα μοιάζει κάπως έτσι. 
Επαναλάβετε για τις άλλες τρεις 
πλευρές.

Μ1. Κάντε μία μπροστινή 
τσάκιση από τη μία γωνία στην 
αντίθετη γωνία. Ξεδιπλώστε 
και επαναλάβετε με τις άλλες 
δύο γωνίες. Διπλώστε κάθε 
σημείο στο κέντρο για να δημι-
ουργηθεί ένα τετράγωνο.

Ν1. Ακολουθήστε τα βήματα 
Μ1-Μ8. Διπλώστε την πάνω 
δεξιά γωνία στη δεξιά γωνία 
και έπειτα ξεδιπλώστε για να 
δημιουργηθεί μία τσάκιση.

Ν5. Ανοίξτε από τα αριστερά 
στα δεξιά σε σχήμα χαρταετού. 
Κάντε το επίπεδο.

Ν9. Γυρίστε το χαρτί και επα-
ναλάβετε τα βήματα Ν1-Ν8.

Ν13. Διπλώστε το πάνω 
εξωτερικό στρώμα από τα 
δεξιά στα αριστερά κατά μήκος. 
Γυρίστε από την άλλη πλευρά και 
επαναλάβετε στην άλλη πλευρά.

Μ5. Κάντε την κατασκευή 
επίπεδη.

Μ9. Διπλώστε το πάνω 
στρώμα κατά μήκος από τα 
δεξιά στα αριστερά. Επαναλά-
βετε το ίδιο στην πίσω πλευρά 
του χαρτιού.

Μ13. Επαναλάβετε τα 
βήματα Μ10-Μ11.

Κ13. Διπλώστε το πάνω 
τρίγωνο προς τα κάτω.

Κ2. Διπλώστε την αριστε-
ρή και τη δεξιά πλευρά για 
να συναντηθούν στο κέντρο. 
Ξεδιπλώστε ξανά για να 
δημιουργηθούν τσακίσεις.

Λ2. Διπλώστε τη δεξιά 
γωνία προς τα μέσα, μόλις 
λίγο μετά το κέντρο. Ξεδιπλώ-
στε για να δημιουργηθεί μία 
τσάκιση. Επαναλάβετε με την 
αριστερή γωνία. 

Λ9. Επαναλάβετε τα 
βήματα Λ3-Λ7 στην αριστερή 
πλευρά. Γυρίστε το χαρτί 
και επαναλάβετε τα βήματα 
Λ2-Λ9.

Λ13. Το νούφαρό σας 
είναι έτοιμο!

Λ6. Ξεδιπλώστε τις άκρες 
ξανά για να δημιουργηθούν 
τσακίσεις.

Κ6. Γυρίστε το πάνω στρώ-
μα στα δεξιά και επαναλάβετε 
στην πίσω πλευρά. Επανα-
λάβετε τα βήματα Κ3-Κ4 για 
τις δύο περισσευούμενες 
πλευρές.

Κ10. Διπλώστε το κάτω 
σημείο του διαμαντιού. 
Επαναλάβετε και στις άλλες 
τρεις πλευρές.

Μ2. Κρατήστε το 
τετράγωνο διαγώνια σαν 
ήταν ένα διαμάντι. Κάντε μία 
πίσω τσάκιση κατά μήκος του 
κέντρου του διαμαντιού.

Ν2. Διπλώστε την αρι-
στερή γωνία κατά μήκος της 
τσάκισης που δημιουργήσατε 
στο βήμα Ν1.

Ν6. Το χαρτί σας θα πρέπει 
να μοιάζει κάπως έτσι.

Ν10. Διπλώστε προς 
τα κάτω κατά μήκος της 
κεντρικής γραμμής κάθε 
χαρταετού.

Ν14. Ανοίξτε τα εσωτε-
ρικά πέταλα ξανά όπως στο 
βήμα Ν11.

Μ6. Γυρίστε το χαρτί. 
Διπλώστε το μεγάλο τρίγωνο 
από τα αριστερά στα δεξιά.

Μ10. Πάρτε τα εσωτερικά 
σημεία του λουλουδιού και 
διπλώστε τα προς τα μπροστά 
(κρατώντας τα πίσω από την 
μπροστινή άκρη).

Μ14. Ανοίξτε τη βάση 
του λουλουδιού σαν να 
ήταν κουτί.

Κ14. Θα μοιάζει κάπως 
έτσι. Επαναλάβετε για τις 
άλλες τρεις πλευρές.

Κ3. Ανοίξτε την πάνω τσά-
κιση της αριστερής γωνίας και 
φέρτε τη κατά μήκος της δεξιάς 
τσάκισης που δημιουργήθηκε 
στο βήμα Κ2.

Λ3. Ανοίξτε την πάνω τσάκι-
ση της δεξιάς γωνίας και φέρτε 
τη κατά μήκος του κέντρου.

Λ10. Διπλώστε και τα 
τέσσερα διαμάντια προς τα 
έξω κατά μήκος της κεντρικής 
γραμμής.

Λ7. Φέρτε προς τα κάτω την οριζόντια άκρη 
στο κέντρο για να ανοίξει ο χαρταετός και κάντε 
τον επίπεδο.

Κ7. Διπλώστε τις δύο 
γωνίες στο πάνω μέρος για να 
συναντηθούν στη μέση. Ξεδι-
πλώστε για να δημιουργηθούν 
τσακίσεις.

Κ11. Κρατήστε τα σημεία 
που διπλώσατε στο βήμα Κ10 
σε δύο οποιαδήποτε διπλανά 
τέταρτα.

Μ3. Τώρα θα πρέπει να έχε-
τε δημιουργήσει ένα τρίγωνο. 
Διπλώστε το τρίγωνο στη μέση 
από τα αριστερά στα δεξιά.

Ν3. Πιάστε την αριστερή 
γωνία του σχήματος που διπλώ-
θηκε στο βήμα Ν2. Ανοίξτε από 
τα δεξιά στα αριστερά σε σχήμα 
χαρταετού. Κάντε το επίπεδο.

Ν7. Διπλώστε προς τα 
κάτω την μπροστινή άκρη 
κάθε σχήματος που μοιάζει με 
χαρταετό.

Ν11. Ανοίξτε τα δύο 
εσωτερικά πέταλα στο κέντρο 
του λουλουδιού.

Ν15. Ανοίξτε και τα εξωτε-
ρικά πέταλα, έτσι ώστε και τα 
τέσσερα πέταλα να βρίσκονται 
σε σωστή γωνία από τον 
βλαστό του λουλουδιού.

Μ7. Ανοίξτε το τρίγωνο 
δημιουργώντας ένα μικρό 
διαμάντι όπως στο βήμα Μ4, 
έτσι ώστε όλο το χαρτί να είναι 
τώρα ένα τετράγωνο διαμάντι.

Μ11. Φέρτε τα σημεία 
πίσω στο κέντρο του λου-
λουδιού.

Μ15. Χρησιμοποιήστε 
ένα μολύβι για να τυλίξετε τα 
πέταλα προς τα έξω.

Κ15. Μπράβο – το λουλούδι 
μπαλόνι σας είναι έτοιμο!

Κ4. Κάντε επίπεδη την 
κατασκευή.

Λ4. Κάντε το χαρτί επίπε-
δο σε σχήμα χαρταετού.

Λ11. Διπλώστε τις 
χαμηλότερες πλευρές του 
σχήματος διαγώνια και 
προς τα μέσα. Γυρίστε το 
χαρτί και επαναλάβετε στην 
άλλη πλευρά.

Κ8. Τραβήξτε προς τα κάτω 
και ανοίξτε την οριζόντια άκρη 
στο κέντρο του χαρταετού 
και δημιουργήστε ένα σχήμα 
μικρού διαμαντιού.

Κ12. Ενώστε τα δύο 
σημεία.

Μ4. Ανοίξτε το διπλωμένο 
τρίγωνο, τραβήξτε στα αρι-
στερά και δημιουργήστε ένα 
μικρό διαμάντι.

Ν4. Διπλώστε τη δεξιά γω-
νία κατά μήκος της κεντρικής 
γραμμής του χαρταετού.

Ν8. Ανοίξτε το πάνω μέρος 
του κάθε χαρταετού, όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Ν12. Μετακινήστε τα 
πέταλα πίσω στο κέντρο.

Ν16. Ο νάρκισσός σας 
είναι έτοιμος!

Μ8. Διπλώστε την 
αριστερή και τη δεξιά γωνία 
του διαμαντιού στο κέντρο. 
Επαναλάβετε το ίδιο στην 
πίσω πλευρά.

Μ12. Διπλώστε το σχήμα 
κατά μήκος από τα δεξιά στα 
αριστερά. Επαναλάβετε στο 
πίσω μέρος του χαρτιού.

Μ16. Το λουλούδι χωνάκι 
σας είναι έτοιμο!
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Ξ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ Π. ΦΥΛΛΟ

Ρ. ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΑΣΟΥΣΟ. ΜΕΛΙΣΣΑ

Ξ1. Πάρτε ένα κόκκινο και 
μαύρο χαρτί πασχαλίτσας με 
βούλες. Διπλώστε το χαρτί στη 
μέση με μία διαγώνια πίσω 
τσάκιση.

Π1. Ακολουθήστε τα 
βήματα ΣΤ1-ΣΤ6 για 
να φτιάξετε ένα σχήμα 
διαμαντιού.

Π5. Γυρίστε το χαρτί 
από την άλλη πλευρά και 
επαναλάβετε το βήμα Π4 
και στην άλλη πλευρά.

Μόλις κατασκευάσετε τα origami, τοποθετήστε τα στα φωτάκια κόβοντας την άκρη του λουλουδιού origami και βάζοντας τα 
φωτάκια μέσα σε κάθε λουλούδι. Σταθεροποιήστε τα με αυτοκόλλητη ταινία. Μπορείτε επίσης να βάλετε και τις πασχαλίτσες, τις 
μέλισσες και τα φύλλα. Ανάψτε τα φωτάκια για να δείτε το δάσος σας. Καλή διασκέδαση!

Ξ5. Διπλώστε το πάνω 
τρίγωνο σε μία μαύρη γραμμή 
με 3 μπροστινές τσακίσεις.

Ο1. Πάρτε ένα κίτρινο 
και μαύρο χαρτί μέλισσας. 
Διπλώστε το χαρτί στη μέση με 
μία διαγώνια πίσω τσάκιση.

Ο5. Διπλώστε το πάνω 
τρίγωνο σε μία μαύρη γραμμή 
με 3 μπροστινές τσακίσεις.

Ξ2. Διπλώστε το τρίγωνο 
στη μέση οριζοντίως. Ξεδι-
πλώστε για να δημιουργήσετε 
μία τσάκιση.

Π2. Διπλώστε την αριστερή 
και δεξιά άκρη προς τα πίσω 
σε μία γωνία κοντά στη βάση 
για να δημιουργηθεί ένα σχήμα 
χαρταετού.

Π6. Το φύλλο σας είναι 
έτοιμο!

Ξ6. Διπλώστε προς τα πίσω 
την πάνω αριστερή και δεξιά 
γωνία για να δημιουργηθεί ένα 
σχήμα πεντάγωνου.

Ο2. Διπλώστε το τρίγωνο 
στη μέση οριζοντίως. Ξεδι-
πλώστε για να δημιουργήσετε 
μία τσάκιση. 

Ο6. Διπλώστε προς τα πίσω 
την πάνω αριστερή και δεξιά 
γωνία για να δημιουργηθεί ένα 
σώμα με πέντε πλευρές.

Ξ3. Διπλώστε την αριστερή 
και δεξιά γωνία προς τα πίσω 
κατά μήκος της κεντρικής τσά-
κισης για να δημιουργηθεί ένα 
σχήμα μικρού διαμαντιού.

Π3. Γυρίστε το χαρτί από την 
άλλη πλευρά και επαναλάβετε 
το βήμα Π2 στην άλλη πλευρά. 

Ξ7. Διπλώστε προς τα πίσω 
τις άκρες των φτερών.

Ο3. Διπλώστε την αριστερή 
και δεξιά γωνία προς τα πίσω 
κατά μήκος της κεντρικής τσά-
κισης για να δημιουργηθεί ένα 
σχήμα μικρού διαμαντιού.

Ο7. Διπλώστε προς τα 
πίσω τις άκρες των φτερών.

Ξ4. Διπλώστε τις άκρες των 
φτερών προς τα κάτω σε μία 
γωνία, αφήνοντας ένα κενό 
στο κέντρο.

Π4. Διπλώστε την αριστερή 
και τη δεξιά γωνία του χαρταε-
τού προς τα πίσω.

Ξ8. Η πασχαλίτσα σας είναι 
έτοιμη να πετάξει!

Ο4. Διπλώστε τις άκρες των 
φτερών προς τα κάτω σε μία 
γωνία, αφήνοντας ένα κενό 
στο κέντρο.

Ο8. Η μέλισσά σας είναι 
έτοιμη!


