ORIGAMIBOKEN

Om boken
Origami (折ori-att vika 紙gami-papper) för nybörjare
Origami är en urgammal japansk pappersvikningskonst som uppstod under Edoperioden (1603-1867).
I Japan förs origami vidare från generation till generation. Jag kommer från Japan
och har växt upp med origami, precis som svenska barn växer upp med rim. Att vika
papper har varit en del av mitt liv, precis som svenska barn växer upp med att läsa
barnböcker skrivna på rim.
När min dotter gick i grundskolan fick jag ett tillfälle att visa hennes klasskamrater
origami-vikning. Då upptäckte jag att för mig uppenbara saker som jag växte upp
med var inte alls självklara för andra. Vissa vik-tekniker var mycket svåra för barn och
nybörjare, precis som jag har svårt med att komma på ett grötrim varje julafton.
Denna upplevelse fick mig att ändra min syn på origami. Jag har förstått att jag
måste tänka ”out-of-the-box” och komma på helt nya revolutionära sätt att vika
origami-figurer - helt annorlunda än vad jag har lärt mig.
In min första bok om origami (Min första origamibok - Origami för barn ISBN
978-91-7437-254-0) låg fokus på att välja och skapa de absolut enklaste figurerna och
ge ut en nytänkande och pedagogisk origamibok. Den här gången ville jag skapa en
lättbegrepplig origamibok med innovativa vik-metoder.
Lycka till och mycket nöje med origami!
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Omvändvikning

なかわりおり

Den här tekniken förekommer i boken när du ska vika huvud.
1. Vik och vik tillbaka längs den prickade linjen.
Vänd och gör likadant längs den vikta linjen på
andra sidan.

2. Ta ner spetsen och forma en romb/
diamant form med ﬁngrarna.

3. Ta ner ytterligare och tryck till.
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7. Vik ner de översta flikarna längs linjerna.

8. Vik in hörnen.

9. Vik ner längs strecket.

10.Vänd figuren.
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5. Vik upp ﬂiken längs strecket (endast det översta pappret).
6. Vik igen längs strecket.

Här är
grundformen
för Guldﬁsk 1
och 2.
7. Vik in ﬂiken.
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13. Vik huvudet. Följ instruktionen under ” Allmänna instruktioner/Omvändvikning”, sidan 5.

14. Dra ner flikarna mot motsatta riktningarna och forma
vingarna.
15. Blås in lite luft genom hållet i botten.
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