1 Îndoiți foaia în jumătate.

2. Îndoiți bine colțurile exterioare în
linia centrală

6. Repetați acest pas pe
colț opus ... modelul
ar trebui să arate acum așa

7. Îndoiți bine colțurile
exterioare înapoi pe unghiul
arătat.

3. Îndoiți triunghiul superior
înapoi

8. Îndoiți model în jumătate.
(Pliați înapoi)

4. Îndoiți bine colțurile spre centru,
apoi deschideți din nou.

9. Rotiți modelul ușor, astfel
încât să puteți vedea
formarea păsării

Acum e gata să îți ia zborul!
11. Folosind aceste cute, în interior
pliați invers capul și îndoiți coada
împingând-o. Dacă ați pliat picioarele
la unghiul corect (la pasul 7),
modelul ar trebui să se ridice.

5. Aduceți colțul evidențiat în sus și
spre exterior folosind cutele prezentate.
Apoi aduceți colțul evidențiat înapoi
în jos spre linia centrală și aplatizați.

10. Faceți următoarele îndoituri

1. Începeți cu o bucată de hârtie
pătrată. Îndoiți în jumătate și
deschideți. Apoi pliați în
jumătate invers.

5. Îndoiți partea de sus a
modelului în jos, pliați bine și
desfaceți.

10. Îndoiți ambele „picioare”
ale modelului, ridicați-le
foarte bine, apoi derulați.

2. Întoarceți hârtia pe partea
opusă. Îndoiți hârtia în două,
pliați bine și deschideți, apoi pliați
din nou în cealaltă direcție.

3. Folosind cutele pe care le-ați făcut, aduceți
cele 3 colțuri superioare ale modelului în colțul
de jos. Aplatizați modelul.

6. Deschideți partea superioară a modelului,
aducându-l în sus și apăsând în același timp
părțile laterale ale modelului spre interior.
Apăsați bine.

11. Împăturați „picioarele”
invers de-a lungul cutelor
pe care tocmai le-ați făcut.

12. Îndoiți înăuntru o
parte pentru a crea un
cap, apoi rabatați aripile.

7. Întoarceți modelul și
repetați pașii 4-6 de cealaltă
parte.

4. Îndoiți captele triunghiulare
superioare în centru și derulați.

8. Îndoiți capetele
superioare în centru.

Acum e gata să își ia
zborul!

9. Repetați de cealaltă
parte.

1. Începeți cu hârtia cu fața albă
în sus. Îndoiți în jumătate, așa
cum se arată.

6. Rotiți modelul.

2. Îndoiți colțurile exterioare în
linia centrală și încrețiți bine.

3. Îndoiți încă o dată în centru.

8. Îndoiți înăutru invers capul
7. Ridicați triunghiul interior în sus încet, apoi
de-a lungul pliului prezentat
aplatizați și încrețiți bine.

4. Întoarceți modelul și pliați colțul
inferior în colțul superior. Presați
foarte bine.

9. Îndoiți fiecare aripă în sus
așa cum se arată, apoi
deschideți ușor. Pelicanul
se va odihni acum pe aripi
și se va așeza.

5. Îndoiți în jumătate.

Acum e gata să îți ia zborul!

1.Îndoiți în jumătate, deschideți,
2. Acum îndoiți hârtia pe
apoi pliați în jumătate în sens jumătate în diagonală, în ambele
invers.
sensuri.

6. Îndoiți marginile exterioare
pe linia centrală.

9. Îndoiți jumătatea
superioară înapoi și
aplatizați-o.

10. Îndoiți colțurile
exterioare frontale.

3. Îndoiți toate cele patru colțuri în centru și
încrețiți bine.

4. Întoarceți și pliați din nou toate cele
patru colțuri în centru.

7. Ținând fiecare margine interioară din
punctul din centru, aduceți aceste margini în
punctele arătate. Apoi, pliați marginea
superioară în jos și aplatizați.

11. Îndoiți aceste colțuri
exterioare spre interior,
așa cum se arată.

12. Îndoiți fluturele în
jumătate.

5. Crețurile ar trebui să arate
astfel. Pare complicat, dar nu
vă faceți griji!

8. Rotiți modelul și repetați
pasul 7.

13. Acum îndoiți partea
superioră înapoi, la
unghiul arătat.

14. Și acum îndoiți aripa
din spate înapoi, în același
unghi.

15. Deschideți. Fluturele
tău este complet!

