
 
 

Naučimo se izdelati ORIGAMI IZDELEK iz papirja.  
Lahko je reklamni papir, če ni drugega pri roki. 

 
Lahko izbiraš med: 

 

1. Emoji         🙂    

https://www.youtube.com/watch?v=hgHV7ifogsU 

 

 

2. Nekaj, kar si izbereš sam: Na tej povezavi dobiš »celo morje« idej za origami izdelek:  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=origami+easy 

 

 

3. ČE SE NE MOREŠ POVEZATI NA POVEZAVO, NAREDI SRCE PO NAVODILIH: 

 

Origami Hearts 

 
Naučite se, kako narediti origami srce iz pravokotnega lista papirja! 

https://www.youtube.com/watch?v=hgHV7ifogsU
https://www.youtube.com/results?search_query=origami+easy


Začni zlagati 

 
Velikost papirja: 15 x 6,2 cm ali 20 x 8,3 cm 

KORAKI: 

1. Začnite s papirjem z belo stranjo navzgor (če jo imate). 

2. Preklopite spodnji levi in spodnji desni kotiček navzgor. 

3. Odpreti zadnji korak. 

4. Nato zložite zgornji levi kot in desno zgoraj desno navzdol diagonalno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Odpreti zadnji korak. 

6. Obrnite papir na drugo stran. 

7. Z desnim robom preklopite na levo, prelaz mora potekati naravnost skozi sredino X. 

8. Odpreti zadnji korak in storite enako z levim robom. 

Nasvet: poskrbite, da bodo vaši prepogibi čim bolj natančni, še posebej prvih nekaj gub, 

kar bo zagotovilo, da se vaš origami model dobro izkaže! 



 
9. Odpreti zadnji korak. 

10. Potisnite papir nazaj na drugo stran. 

11. Oba robova pritrdite na sredino, hkrati pa zgornji in spodnji del zložite naprej. 

Poskrbite, da se vsi robovi poravnajo. 

12. Preklopite desno točko na levo točko. 

 
13. Zgornji desni vogal zložite diagonalno navzdol v levo in ponovite v spodnjem desnem 

kotu. 

14. Z levo točko (zgornji sloj) preklopite na desni, vzdolž navpičnih robov malih vogalov, ki 

ste jih pravkar ustvarili. 

15. Sedaj na desni strani zgornji del spustite navzdol, da dosežete desno točko in spodnjo 

točko, da dosežete desno točko. Ponovite to na levi strani. 

16. To je rezultat. 



 
17. Sedaj boste skušali zložiti zavihke, ki ste jih pravkar naredili, tako da jih pazljivo malo 

odprete in jih nežno potisnete ter usmerite k točki na sredino. 

18. Na vseh štirih zavihkih naredite take »kvadrate« (slika desno zgoraj). 

19. Nato na sprednjem kvadratku naredite dve zložki, kot je prikazano. 

20. Ponovite ta postopek na drugih kvadratnih zavihkih.. 

 
21. Nato imamo še nekaj več škatlastih grebenov, tokrat so to majhne lopute, ki ste jih 

pravkar naredili. Odprite jih malo in jih skrbno potisnite, poravnajte jih s spodnjimi 

črtami. 

22. Ponovite gube, dokler niso vse dokončane. 

23. Prestavite papir na drugo stran. Zgornji del spustite navzdol do spodnje točke in 

dobro zagladite. 

24. Morali bi videti, da vrh srca ostane na vrhu. 



Dokončanje srca 

 
25. Nazadnje lahko z levo in desno roko zložite špičasta zavihka, obrnite srce na sprednji 

del in ste končali! 

Morda boste želeli uporabiti lepilo na vsakem od zadnjih zavihkov, da jih zadržite. S tem 

debelim papirjem lahko naredite tudi srce za kovanec, ki ga vstavite v krog, za konice. 

Kovanec bo ostal na svojem mestu. To je odlično darilo! 
 
 


