
 

Гірлянда з орігамі  

 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перед тим як починати. 

2. Рекомендується постійна допомога і нагляд дорослих. 

3. Ножиці необхідні, але не входять до комплекту. Потрібен нагляд 

дорослих. 

4. Не використовуйте звичайні або інші гірлянди для цього проекту, так як 

вони можуть виділяти надто багато тепла і стати пожежонебезпечними.  

Б. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК 

1. Потрібно дві батарейки 1,5 В типу АА (не входять до комплекту). Для 

кращих результатів завжди використовуйте свіжі батарейки. 

2. Переконайтеся, що батарейки встановлені правильною полярністю. 

3. Виймайте батарейки з приладу, якщо вони не використовуються. 

4. Відразу ж замінюйте старі батарейки, щоб уникнути можливої поломки 

комплекту. 

5. Акумулятори повинні вийматися з набору перед їх зарядкою. 

6. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих. 

7. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряджаються. 

Не змішуйте старі і нові батарейки.  

8. Не змішуйте лужні (алкалінові), стандартні (вуглець-цинкові) або 

акумуляторні батарейки. 

9. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок не мають 

короткого замикання. 

В. ВМІСТ 

Гірлянда із 10 лампочок, 10 аркушів паперу для орігамі, клейка стрічка та 

докладні інструкції.  

Г. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ 

Дотримуйтесь розділів Е - К, щоб створити ваші улюблені форми. Якщо ви 

новачок в орігамі, ми рекомендуємо вам почати з розділів Е (Метелик) і Ж 

(Тюльпан), які є найпростішими. Ви можете створити цілу гірлянду із 

однією єдиною формою орігамі або безліччю різних форм (див. Більше 

підказок у розділі Д). Після того як ви зробили орігамі, прикріпіть їх до 

гірлянди, просто вставивши лампочки в кожне орігамі і закріпивши їх 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні 

деталі. 

Не для дітей молодше 3 років. 



клейкою стрічкою. Прикріпіть всі готові форми орігамі до гірлянди, щоб 

зробити вражаючу прикрасу кімнати. 

Д. СИМВОЛИ ОРІГАМІ ТА ОСНОВНІ ЗГИНИ 

1. ЗГИН ДОЛИНОЮ 

Складіть лицьовою стороною. Дивіться на затінену стрілку, що вказує 

напрямок, і пунктирну лінію згину. 

2. ЗГИН ГОРОЮ  

Складіть зворотною стороною. Дивіться на незатінену стрілку, що вказує 

напрямок, і пунктирну лінію згину. 

3. ПЕРЕВЕРНУТИ АРКУШ АБО ЗІГНУТУ ФОРМУ 

Дивіться на напрямок стрілки круглої форми. 

4. ЗІГНУТИ І РОЗІГНУТИ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗГИН 

Дивіться на напрям лінії із затіненою стрілкою на одному кінці і 

незатіненою на іншому. Лінія згину, слабо забарвлена лінія, створюється 

після згинання та розгинання.  

5. ЗВОРОТНІЙ ЗГИН ВСЕРЕДИНУ 

Зробіть лінію згину уздовж S S.            Формування внутрішнього 

Притискайте точку А до точки В           зворотного згину закінчено. 

уздовж лінії згину S S.   

6. МАЛЮНОК ЗБІЛЬШЕНО ДЛЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

Дивіться на знак збільшення. 

7. ЗГИН СКЛАДКОЮ 

Дивіться на знак зиґзаґоподібної стрілки. Згин складкою виконується 

згином горою і згином долиною. 

ПОРАДИ: 1.Будьте терплячими. Якщо ви застрягли на певних етапах, 

рекомендується розгорнути папір і почати заново. Після того, як ви 

закінчите одну фігуру, спробуйте виконати кроки згинання ще кілька 

разів, щоб ви могли їх запам'ятати. Веселощі орігамі будуть безмежні після 

того, як ви ознайомитеся із кроками згинання. 

2. Робіть лінію згину або складку якомога більш гострою. Ви можете 

спробувати м'яко натиснути на згин при вирівнюванні країв. Після цього 

загострити складку або лінію згину, знову сильно натиснувши на неї. 

Гостра лінія складки або згину допоможе на наступних етапах. 

 



Е. Метелик (для початківців) 

Е1.         Е2.      Е3. 

 

 

 

Ж. Тюльпан (для початківців) 

Ж1.  Зверніться до Е1-
Е4, щоб зробити базу 
водяної бомбочки, як 

показано на малюнку. 

Ж2. Зігніть нижні кути 
вгору до вершини. 
Повторіть це з іншого 

боку. 

Ж3. Це буде виглядати 
так. 

Ж4. Переверніть 

передній сегмент 
направо, як 
перевертаєте сторінку 

книги. Зробіть те ж з 
іншого боку. 

Ж5. Зігніть передні 

сегменти назустріч 
один одному якомога 
ближче. 

Ж6. Коли ви 

розгладите це, 
переконайтеся, що 
відстані А і В рівні. 

Е4.  Це буде виглядати 
так. База водяної 

бомбочки зроблена. 

Е5.  Зробіть згин 
долиною по цій 

лінії. 

Е6. Складіть 2 
кінця вниз, 

зробивши згин 
долини по цим 2 

лініям. 

Е7. Зробіть згин 
горою по короткій 

лінії вгорі. 

Е8. Зробіть складки по 

всім шарам моделі. 

Е9. Зробіть згин 

горою на кінцях 
кожного крила, 

дивіться на короткі 
лінії. 

Е10. Це буде 

виглядати так. 

Е11. Зробіть згин 

горою на зазначених 
двома стрілками 

кінцях. Тепер крила 
більш закруглені. 
Зробіть те ж саме 

для 3 інших крилець. 
 

Е12. Натисніть краї 

лівого і правого крил 
назустріч один одному. 

Зробіть це за допомогою 
згину гори середини. Цей 

згин повинен зробити 
тіло більш округлим, що 

допомагає тримати 
лампочку внизу. 

 

Е13. Метелик 

закінчено. 
Помістіть лампочку 

під тілом метелика і 
закріпіть клейкою 

стрічкою. 
 

  

Зігніть і розігніть 4 
рази, щоб зробити 

лінії згину уздовж 
центральних ліній і 

діагоналей. 
Переверніть аркуш. 

 

Зігніть і розігніть 

навпіл по діагоналі і 
в обох напрямках. 

Зігніть і розігніть ще 

раз. 

Утримуючи показані 

точки, приведіть їх 
вниз до центральної 

точки нижньої лінії. 
Розгладьте модель. 

Це називається база 
водяної бомби. 



Ж7. Повторіть кроки 5 і 
6 на зворотному боці, 
щоб отримати це. 

Ж8. Внизу ви 
знайдете невеликий 
отвір. Подуйте в 

основу тюльпана, щоб 
він наповнився 
повітрям і утворив 

квітку. 

Ж9. Повільно і 
акуратно відігніть 
кожну пелюстку вниз. 

Ваш тюльпан 
закінчений. Просто 
вставте лампу через 

отвір в основі тюльпана 
і закріпіть клейкою 
стрічкою. 

З. Журавлик 

З1. Зігніть вздовж, як 

показано на малюнку. 
З2. Зігніть одну на іншу 

уздовж по центральній лінії. 
З3. Потягніть за точку А 

вправо. 

З4. Переверніть форму 

направо. 
З5. Потягніть В вліво. З6. Після згинання це буде 

виглядати так. 

З7. Зігніть і розігніть обидві 

сторони, щоб зробити дві 
лінії згину SS. 

З8. Зігніть і розігніть 

верхівку, щоб зробити згин, 
як показано. 

З9. Зробіть згин, натиснувши 

на вершину. Потягніть нижній 
кінчик А вгору. 

З10. Повторіть кроки З7-

З9 зі зворотного боку. 
З11. Упевнившись, що 

права сторона вгорі, зігніть 

долиною по пунктирній лінії, 

використовуючи тільки 
верхній шар. 

З12. Фігура повинна 

виглядати так. Переверніть її. 

Повторіть крок З11 зі 

зворотного боку. 

З13. Зробіть згин 

всередину по штрих 
пунктирній лінії, щоб 

зробити голову. 

З14. Злегка відкрийте 

сторону і перемістіть 
частину з головою вгору, як 

показано. 

З15. Перемістіть вгору за цю 

точку і натисніть вниз. 
Зробіть те ж саме, щоб 

зробити хвіст з іншого боку. 

З16. Зробіть зворотний 

згин по штрих пунктирній 
лінії, щоб зробити дзьоб. 

З17. Відігніть крила вниз 

назовні в правильне 
положення. 

З18. Журавлик готовий. 

Акуратно зробіть нагорі 
невеликий отвір. Вставте 

лампочку та закріпіть 

клейкою стрічкою. 
И. Полуниця 

И1. Зверніться 

до З1-З6, щоб 
зробити основні 

згини, як 

показано на 
малюнку. 

И2. Зігніть і 

розігніть сторони, 
щоб зробити 

складку по лінії 

SS. Потягніть за 
точку S вправо, 

як показано на 
малюнку. 

И3. Це буде 

виглядати так. 
Повторіть ті ж 

кроки для 

кожного 
сегмента. 

И4. Перевернути 

до наступного  
И5. Зігніть 

долину вздовж 
лінії SS, 

використовуючи 

тільки верхній 
шар. 

И6. Це буде 

виглядати так. 

Повторіть ті ж 

кроки для 
кожного 

сегмента. 

И7. Зігніть 

верхній кінчик 

передньої 

сторони, як 
показано на 

малюнку. 

И8. Це буде 

виглядати так. 

Повторіть ті ж 

кроки для 
кожної сторінки. 

И9. Зігніть праву 

сторону до лівої. Це 
буде виглядати так. 
Потім поверніть 
зігнуту форму 
іншою стороною. 

 



И10. Знову 

перегніть праву 
сторону до 

лівої. Це буде 

виглядати так. 

И11. Зігніть 

обидва верхніх 
кути до центру. 

Повторіть ті ж 

кроки для кожної 
сторінки. Це буде 

виглядати так. 

И12. 
Обережно 
підніміть 

листочки вгору. 

Ви побачите 
маленький отвір 

на верхівці. 
Подуйте в нього 

і сформуйте 

полуницю. 

И13. Ви можете 

розфарбувати 
листя зеленою 

фарбою. Полуниця 

готова. Просто 
обережно 

встановіть 
лампочку і 

закріпіть клейкою 

стрічкою. 

 

К. Абажур 

К1. Розріжте 

аркуш 

посередині. 

К2. Це 

лицьова 

сторона 
аркуша. 

Переверніть 
його. 

К3. Зігніть і 

розігніть, щоб 

зробити згини 
гори і долини 

по цих лініях. 

К4. Утримуючи 

зазначені точки, 

перемістіть їх 
вниз до центру 

аркуша. Зробіть 
це з обох сторін. 

К5. Це буде 

виглядати так. 

К6. Зігніть 

долиною 4 
кінця по лініях 

SS. 

К7. Потягніть 4 

точки, як 
показано на 

малюнку, 
роблячи згин 

гори. 

К8. Це буде 

виглядати так. 
К9. Зробіть згин 

долиною по 
пунктирній лінії. 

К10. Витягніть і 

розгладьте кінці 
вниз, зробивши 

згин гори по 
лініях. 

К11. 
Переверніть 

аркуш. 

К12. Зігніть по 

лінії, як 

показано. 

К13. Зігніть 2 

кінця 

всередину. 

К14. Потім 

переверніть 

складену форму.

   

К15. Гарний 

абажур готовий. 

Обережно 
помістіть лампу 

між зігнутими 

листами і 
закріпіть її 

клейкою 
стрічкою. Все 

зроблено! 
 

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе 
для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину 

цього комплекту відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся 
звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Його адреса надрукована на 

упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: : 
info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 

 


