
Tulipaner
1. Tulipanen foldes af 1 stk. 
origamipapir på 20 x 20 cm (fra 
pandurohobby.dk). Fold arket 
på midten og ud igen.
2. Fold på midten på den an-
den led, og fold ud igen.
3. Fold kvadratet diagonalt på 
midten, og ud igen.
4. Fold diagonalt på midten, på 
den anden led, og ud igen.
5. Nu ser kvadratet med 
foldninger sådan ud. Pres nu 
siderne ind ved pilemarkerin-
gen.
6. Fold og pres, så du har en 
trekant i to lag.
7. Arbejd udelukkende med 
det øverste papirlag. Fold nu 
de nederste ”hjørner” op, så 
spids rammer spids.
8. Nu ser figuren således ud. 
Vend papiret og gentag fold-
ningen (pkt 7).
9. Nu ser figuren således ud. 
Fold nu højre sides øverste lag 
over på venstre side.
10. Vend papiret, og gentag 
foldningen.
11. Nu ser figuren således 
ud. Fold nu det øverste lag på 
højre side over mod venstre, 
så spidsen ligger ca. 0,75 cm 
ind over midten.
12. Fold derefter det øverste 
lag på venstre side på samme 
måde, idet spidsen fra denne 
side føres ind imellem lagene 
på den først foldede trekant og 
således låses de 2 lag
13. Vend papiret/figuren, og 
gentag foldningen i pkt 12.
14. Nu ser det foldede ark 
sådan ud.
15. Drej figuren. Sæt tommel- 
og pegefinger hhv. foran og 
bagpå/udenpå og indeni ”lom-
merne” og pust ind i bunden 
ved pilen.
16. Nu får figuren form.
17. Træk nu ”hjørnerne” udef-
ter, så tulipanen får form.

Print sangene på grønt kopi-
papir. Rul den enkelte sang 
sammen på den lange led, og 
saml rullen med lidt tape. Sæt 
derefter sangen op i tulipan-
hovedets bund som stilk, og 
du har en hel blomst. Saml 
sangene i vaser, og klip enkle 
blade efter skabelonen, og sæt 
dem løst ned i buketten.




