Álló nyuszi
Váradiné Szilágyi Zsuzsanna modellje

A5-ös papírból kb 18 cm magas lesz.
Vágjunk a papírból le egy négyzetet, ebből készül a
teste, a maradék téglalapból készítjük a fejét.

A5

A test
1. Hajtsuk meg a fehér oldalon az átlókat (szalvéta hajtás), a színes oldalon
pedig az oldalfelezőket (zsebkendő hajtás).

2. Az oldalfelezők végeit fogjuk össze a fehér oldalon, ekkor egy sátor formát
kapunk. (sátorhajtás)

3. Az egyik lapot megemelve lapítsuk a középvonalra, majd a másik oldalon
ismételjük meg a lapítást..

4. Az első lapon hajtsuk be a nagy háromszögből kilógó kis háromszöget, de
csak a legfelső lap alá.

5. A középső háromszög két oldalát hajtsuk a középvonalra úgy, hogy közben a
két alsó sarokban is összecsípjük (nyuszifül hajtás), így alakulnak ki a mellső
lábak.

6. Most a nagy háromszög két oldalát hajtsuk a középvonalhoz hátrafelé, de
nem a modell háta mögé, hanem egy réteggel előrébb.

7. Az alsó kis háromszögeket lapítsuk szét az alapvonalra.

8. A kialakult kis négyzetek alsó-belső szélét hajtsuk először az alapvonalig
hátra, majd az alapvonalon mégegyszer hátra. Ez fogja össze a belsejét..

9. Fordítsuk meg a modellt. Az alsó sarkot hajtsuk fel úgy, hogy az alapvonal
fölé kerüljön. Ez lesz majd a farka.

10. Az oldalsó sarkokat összekötő vonal mentén hajtsuk az alsó részt a modell
belsejébe.

11. Fordítsuk meg ismét a modellt. Nyúljunk be a modell aljába, és a
középvonalon megtörve tegyük térbelivé.
A hátsó lábakat hajtsuk le félig.

12. Kész a teste. Állítsuk az asztalra, amíg a fejet elkészítjük.

A fej elkészítése
1. Hajtsuk félbe a téglalapot, majd nyissuk vissza. (jelölőhajtás)

2. A jobb és bal oldalon a széleket hajtsuk először az alsó szélre, majd vissza,
és először ehhez a jelölőhajtáshoz igazítsuk a papír szélét, majd a már létező
hajtásvonal mentén hajtsuk rá mégegyszer.

3. Az így kialakult formát hajtsuk félbe.

4. Horpasszuk be a bal alsó sarkot a szögfelező mentén.

5. A két fület a jobboldalon hajtsuk befelé a modell belseje felé úgy, hogy alul a
bal oldalon kiforduljanak.

6. Forgassuk el a modellt 90 fokkal, majd alakítsuk ki az orrát. Horpasszuk rá
kétoldalt a pofikára az orrészt, majd alul kicsit hajtsuk befelé az orr alatti részt.
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7. Elkészült a fej, már csak össze kell ragasztani a testtel.

modell: Váradiné Szilágyi Zsuzsanna

rajz: Tuzy I.

