Vik en pappersstjärna
1. Till en stjärna behöver du fyra stycken
pappersremsor som är ca 1 cm breda och
lika långa som långsidan på ett A4-papper.
Här på bilderna har remsorna olika färg, för
att det ska vara lättare att hänga med.
Börja med att vika remsorna på mitten.
Ett bra tips är att klippa remsorna sneda i
änden, då blir det lättare att trä dem.

2. De vikta remsorna ska nu ﬂätas som
på bilden. De träs på utsidan av en remsa, och innanför nästa. Dra åt försiktigt,
remsorna låser nu varandra.

3. Lägg remsorna på bordet som bilden visar. Ta den
översta av remsorna som pekar bort från dig (här gul
remsa), och vik den rakt över mittkvadraten mot dig.
Vik nu den översta av remsorna som pekar åt vänster (här turkos remsa) och vik över mittkvadraten,
fortsätt likadant med den som pekar nedåt (rosa)
och vik den rakt över kvadraten så att den nu pekar
ifrån dig.

4. Slutligen tar du den övre som pekar
åt höger (lila) och vik över mittkvadraten
så att den pekar åt vänster. Men trä den
in under den först remsan du vek, så att
ﬂätningen blir låst.

5. Nu har du fyra kortare remsor och
fyra längre. Ta nu den kortare vänstra
remsan (lila) och vik den bakåt-uppåt
som bilden visar.

6. Böj remsan mjukt framåt igen, och
trä in den under (den gula) så som
bilden visar. Det bildas en ögla som du
försiktigt drar åt, så att en udd bildas.

7. Gör likadant med de kvarvarande
korta remsorna.
Vänd sedan stjärnan upp och ned och
gör samma sak med de längre remsorna.

8. När du är färdig har du åtta uddar på
kanterna av den blivande stjärnan, och
det ska se ut som på bilden.

9. Vik tillbaka de översta remsorna
så att de ligger dubbelt igen.

10. Ta den övre av remsorna som
pekar uppåt (här rosa remsa) och
vik den tillbaka mot dig. Vik sedan
bakåt-höger som bilden visar.

11. Lägg remsan runt i en
mjuk ögla, och stick in den
under remsan uppe till vänster (lila).

12. Remsans spets kommer
nu att dyka upp mitt i udden,
du måste dra försiktigt så att
en ﬁn spets nu pekar rakt upp.
Gör likadant med alla fyra
remsorna på samma sida av
stjärnan.

13. Vänd på stjärnan och upprepa steg 9-12
med de kvarvarande remsorna. Klipp av
snuttarna som sticker ut ur sido-uddarna på
stjärnan.
För att kunna hänga upp stjärnan kan du
sätta fast en sytråd i en av uddarna med hjälp
av en nål. Knyt en ögla och dekorera din gran.

