
Ujjgyakorlat: hajtogassunk csillagokat téglalapból, négyzetből, 

háromszögből. 

 

 
2:1 arányú téglalapból hajtogatjuk ezeket az elemeket. 120 fokot 

alakítunk ki az elem alsó részén, így hat vagy 12 ágú csillagot 

készíthetünk.  

Használjunk 10x10 cm-es négyzeteket, vágjuk el a felező mentén. 

 

Az alsó rész a csillag közepe lesz, a felső a csúcsa. a felső rész először 

90, majd 45 fokos lesz a hajtogatás után. 



 Az első elemből 

hat, a másodikból 12 darab kell. Egymásra ragasztjuk az elemeket. 

A második elem 

alső élét az első elem középvonalához illesztjük. Ragsztót használunk. 



A hatodik elemet ugyanúgy felragasztjuk egyik oldalán, mint a többit, 

majd az első elem alá bújtatjuk – az első elem szélét ragasztjuk a 

hatodikra, így illesztünk össze minden elemes csillagot. 

A 12 ágú csillagnál 

a felhajtott alsó élt illesztjük a másik elem középvonalához. 

Ragasztással állítjuk össze. 



 
Háromszögből, pontosabban két,  átlója mentén elvágott négyzetből 

készül Hilly Jongsma nagyon egyszerű sokágú csillaga. 

Két darab 10x10 cm-es papírt használjunk. 

Ez a csillag díszíti a síkhajtogatásos betlehemi házikót. 



 
Selyempapírból hajtogatva szép ablakcsillagokat hajtogathatunk az 

alábbi leírások alapján, négy vagy nyolc ágú csillagokat készíthetünk.  

 

 



 
Próbáltam selyempapírt beszerezni a foglalkozásra, de nem jártam 

szerencsével. Évekkel ezelőtt gond nélkül lehetett fehér vagy színes 

selyempapírt kapni a papírboltokban vagy a dekorációs boltokban – 

most ezerféle textúrájú műanyag csomagolási, dekorálási anyag 

kapható, de selyempapír csak a szürkés süteménycsomagoló, az is 

csak sok kilós tételben... 



Négyzetből, 

bevágásokkal készül ez a dekoratív térbeli csillag. 10x10 cm-es fehér 

papírból készítettem, az alsó része sík, a felső térbeli forma, elforgatva 

ragasztottam egymásra. 



Kálmánné 

Kamenyicky Anikó tervezte ezt a nagyon szép, négy elemes térbeli 

csillagot. A hajtogatása egyszerű, az összeragasztására oda kell 

figyelni, csak a forma szélét kell ragasztózni, hogy megmaradjanak a 

csillag sugarai. 



 
Karácsonyfadísznek is kiváló. 10x10 cm-es négyzetekből hajtogattam, 

az átmérője is nagyjából 10 cm lett. 



A sok egyszerű modell után jöjjön egy kicsit kacifántosabb: nagyon 

szép térbeli csillagot készíthetünk egy kis odafigyeléssel. Négyszer 

ismétlődik a hajtogatás, csak egyszer kell megtanulni. 

Lehet ez az egyik választható bónusz-modell? 



 
Nyolc elemes hajtogatás, csillag, koszorú – kis továbbfejlesztéssel 

adventi koszorú. Az eredeti csillagot Yorkban tanultam, ragassztós 

szélű Post-it tömb négyzeteiből hajtogattuk. 

Az adventi koszorú már az én saját fejlesztésem. 



 
Ilyen a színe, itt fejeztük be az összeillesztést. Ez a modell ragasztó 

nélkül is szépen összefogja magát. 



 
Ez a túloldala, érdekesen alakul a köszepén a koszorú szegély. Ezen az 

oldalon hajtogattam be a csúcsokat, és ellapítás után ilyen adventi 

koszorú alap lett. Szalaggal, gyertyával, csengővel, csillagokkal, 

angyalkával ki lehet egészíteni. 



 
Ha van egy igazodási pont, vagy vonal – referencia – aminek alapján 

szabályosra lehet összeilleszteni az elemeket, akkor szerencsésnem 

mondhatjuk magunkat. Nagyon gyakran azonban nincs semmi, ami 

segítene szabályos hatszögbe vagy nyolcszögbe rendezni a hajtogatott 

elemeket. 

Az alábbi adventi koszorúhoz készítettem egy kis segédeszközt – ha 

időnk marad, elkészíthetjük együtt. 



 
 

 


