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Csillag

Star

2. Oda-visszahajtás ismét.
Fold and unfold again.

3. Oda-visszahajtás ismét.
Fold and unfold again.

6. Oda-visszahajtás (pontot a pontra).
Fold and unfold (point to point).

4.
Fold and unfold again
(crease to crease).

Oda-visszahajtás (élt az élre). 5. Oda-visszahajtás ismét.
Fordítsd meg a papírt!
Fold and unfold again.
Turn the paper over.

7. Megismételjük a 6. lépést
a másik három sarkon.
Repeat step 6 on three
corners the same way.

8.
a széleken nem élezünk!

Fold the corner to the center and
unfold.

A sarkot középre hajtjuk, majd
vissza ( ).

Do not crease the edges.

9. Megismételjük a 8. lépést a másik
három sarkon. Fordítsd meg a papírt!
Repeat step 8 on the remaining three
corners. Turn the paper over.

30Csillag Star

1. Oda-visszahajtás a felezőknél.
Fold and unfold halfway.
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10. Összehajtunk kész élek
felhasználásával...
Collapse using existing
creases...

12.    a modell nem lapos... . A jobb
szélét préshajtással lelapítjuk.
... .
Squash-fold the right side.

the model does not lie flat

13.
Flatten the top as well.
A tetejét is lelapítjuk . 14. Fordítsd meg a modellt!

Turn the model over.

17. Fordítsd meg a modellt!
Turn the model over.

20. Nagyított kép. Fordítsd meg a modellt!
Enlarged view. Turn the model over.

18. Ismételd meg a lépéseket
10-17-ig a többi sarkon is!
Repeat steps 10-17 on the
remaining three corners.

21. Középre hajtunk, majd vissza.
Fold to the center and unfold.

15. Zárt süllyesztések.
Closed-sink.

16. Széthajtjuk a modellt.
Unfold the model.

19.
Refold all four corners simultaneously.
A négy sarkot egyszerre összehajtjuk.
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11.

...like this. Enlarged view. Fold the
top layer up on the existing crease...

...így. Nagyított kép. Felhajtjuk
a legfelső réteget a meglévő élen...

10 - 17.
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23.
Széthúzó préshajtás a négy sarkon.
Spread-squash all four corners.

24.

Push one corner through to the center.
Nyomjuk be az egyik sarkot középre!

25.

Push the other corners through as well.
Nyomjuk be a többi sarkot is középre!

28.

Swivel-fold.
Forgóhajtás.

29.
Vízszintesen felhajtunk.
Fold up horizontally.

30.

Mountain-fold the excess corner.
Hátrahajtjuk a kilógó csúcsot.

33.
Finished star.
Kész a csillag.

31.
Repeat steps 28-30.
Ismételj 28-30-ig! 32.

Repeat steps 28-31 on
the other three corners.

Ismételj 28-31-ig a
másik három csúcson!

22.
Az új élekhez hajtunk, majd vissza.
Fold to the new creases and unfold.

Csillag Star

28 - 30. 28 - 31.

28 - 31.28 - 31.

26.
A középső kis füleket vékonyítjuk.
Narrow the small central flaps.

27.

Fold the small outer flaps inwards.
A szélső kis füleket befelé hajtjuk.
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