
Engel



s. 5

s. 8

Engelen er laget av 3 stk. 500-lapper,
eller papirbiter som måler ca. 15 x 7,5 cm.
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1. Begynn med en 500-hundre 
lapp liggende med ansiktsiden 
opp. Brett den hvite kanten ned 
mot pannen. 

3. Fortsett å brette sidene
 innover mot ansiktet. 

2. Brett de to øverste hjørnene 
ned, slik at ansiktet rammes 
inn. 

4. Venstre side brettes bak-
over, og høyre side brettes 
videre rundt på fremsiden. 
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5. Brett litt av høyre kant rundt 
på baksiden.

7. Det overflødige av seddelen 
skjules ved at det brettes rundt 
på baksiden.

6. Brett bunnen av sedde-
len rundt på baksiden, slik at 
halsen får en fin avslutning.

8. Ferdig.
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1. Begynn med en 500-
hundre lapp som du bretter i 2 
på midten. Deretter bretter du 
de to øverste hjørnene ned mot 
midten. Snu seddelen. 

3. Lag brettekant ved å brette 
de to hjørnene i midten, ut 
mot kanten av seddelen. Brett 
tilbake, og igjen, snu seddelen. 

2. De to minste hjørnene 
brettes innover, og de to 
endene i bunn, brettes og 
legges “inni”  trekanten. 
Snu seddelen.

4. Lag “innover” brettekant i 
topplaget, fra yttehjørne til 
midten av seddelen. Se neste 
punkt.
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5.Klem sammen trekanten langs 
eksisterende bretter. Løft 
midten og brett venstre halvdel 
over høyre halvdel. Se neste 
punkt på hvordan det skal se ut.

6. Nå skal du åpne trekanten 
motsatt av slik du klemte den 
sammen. Løft topp folden opp 
til venstre. Dette skaper en tri-
angulær kant i bunn. Se neste.

7. Brett de to nederste hjørnene 
innover. 

9. Løft midterste triangel, og 
klem det flatt over midten. 
Se neste punkt.

8. Og brett de ut igjen, slik at 
du får en dobbelbrett på vinge-
tuppen. Snu seddelen.

10. Brett vingene i to på 
midten.
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11.Brett begge vingene som 
anvist, på hver sin side, og klem 
det sammen under midten på 
baksiden. Dette vil skrå toppen 
av vingene. Brett vingene ut 
igjen.

13. Midten av vingene kan 
endres etter ønske. Den kan 
feks. ligne mer på en sommer-
fugl. 

12. Brett og klem sammen 
midten av vingene på langs.
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1. Begynn med en 500-seddel 
som brettes på langs. 
Brett ut igjen. 

2. Lag brettekanter fra ytter-
kanten inn til midten av 
seddelen. Se neste punkt.
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3. Lag skarpe bretter inn til 
midten.

4. Nå skal du lage speilvendte 
bretter littlengre inne på 
seddelen. Se punkt 5-6.

5. Lag de speilvendte brettene 
utover.

7. Nå skal endene klemmes 
sammen, ved at bretten fra 
punkt 6 overlapper seg selv. 
Se neste punkt. 

6. Brett sammen seddelen slik 
at de to senterpunktene står 
mot hverandre. I blått.

8. Klem seddelen flat slik at det 
ser ut som bildet. Snu seddelen.
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9.Brett fremover like under 
trekanten.

10. Snu seddelen.

11. Sidene brettes innover som 
anvist.

13. Sidene brettes nedover for 
å lage armene.

12. Trekantene i toppen brettes  
bakover. 

14. Ferdig.
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God jul


