
Prest



s. 5

s. 9

Presten er laget av 3 stk. 50-lapper,
eller papirbiter som måler ca. 12,5 x 6 cm.
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1. Begynn med en 50-lapp 
liggende med ansiktsiden opp. 
Brett bakover rett under haken 
på ansiktet.

3. Brett bakover langs øret. 

2. Brett nederste høyre hjørne 
ved haken, rundt på baksiden.

4. Skjul brettene på baksiden.
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5. Brett venstre side bak og 
opp, langs haken. 

7. Brett toppen fremover, 
men lag bare en skarp brett 
som anvist. 

6. Brett langs det andre kinnet.

8. Brett toppen fremover, 
og ned langs siden, slik at du 
dekker håret.  

10. Ferdig.9. Topp høyre hjørne brettes 
bakover og “hatten” formes 
som anvist. 
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1. Begynn med en 50-lapp som 
du bretter på midten, både på 
langs og tvers som anvist. 
Brett ut igjen. 

3. Brett opp nederste hjørne, 
men bare lag et merke nederst 
på seddelen.

2. Brett seddelen i 2 langs 
midten.

4. Bruk merket fra punkt 3 som 
referanse og brett inn venstre 
side som vist.
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5.Slik. Snu seddelen over. 6. Brett den øverste delen av 
seddelen mot høyre til samme 
sted som bretten fra punkt 4-5 
som nå er på undersiden.

7. Roter seddelen 90 grader 
mot klokken.

9. Brett topp delen mot venstre 
som vist. 

8. Slik. Nå bretter du topp ven-
stre hjørne, og klemmer det 
flatt, slik at det blir en trekant. 
Se neste punkt.

10. Slik. Brett nå topp høyre 
hjørne på samme måte som 
punkt 8. 
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11.Brett begge lagene i toppen 
mot høyre, men bare til midten.

12. A. Brett de samme to lagene 
en gang til for å låse de. 
B. Brett “toppflappen” oppover.

13. Trekk ut bunnen av 
seddelen, og plasser den oppå 
siste bretten fra punkt 12.

15. Gjenta punkt 8 til 12 A. 

14. Slik. Roter 180 grader. 

16. Slik. Roter 180 grader.
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17.Brett de to øverste lagene 
nedover to ganger for å låse de.

18. Snu seddelen over. 

19. Ferdig.
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1. Brett 50-lappen på midten, 
og brett ut igjen. 

3. Brett inn og skjul litt av det 
øverste laget slik at det laget 
blir litt kortere.  

2. Brett sammen seddelen slik 
som vist. 

4. brett det øverste laget inn 
mot midten. 
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5.Brett det bakerste laget 
fremover, og press det innunder 
bretten fra punkt 3

6. Ferdig.
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God jul


