
Dráčik 
Náročnosť (na stupnici 1-5): 3 Autor: Roman Kružliak 
Odporúčaná veľkosť papiera: 20x20 cm Diagram nakreslil: Roman Kružliak

1. Zložte na diagonále
   a rozložte

2. Zložte napoly a rozložte,
    pričom si vytvorte iba značku
    na okraji papiera

3. Zložte od rohu štvorca po
    značku a znova rozložte

4. Zložte a rozložte, riaďte sa
    zvýrazneným bodom 5. Označenú časť rozdeľte na

    osminy

6. Zložte na diagonále

7.Séria vnútorných a vonkajších
   protizáhybov

8. Preložte všetky úzke vrchné
    vrstvy napravo, vnútorné sklady
    sa rozložia samé(pozrite krok 9)

9. Zložte a rozložte



10. Otvorte a preložte
     ("squash fold")

11. Zložte k stredu
     a rozložte

12. Zložte spodný
     roh nahor, pričom
     využite už existujúce
     hrany ("petal fold")

13. Zložte a rozložte 14. Otvorte a preložte
     (pozrite krok 15.)

15. Zložte nadol 16. Preložte



 

17. Zopakujte kroky
     14.-16. zrkadlovo

14-16

18. Zložte nadol 19. Zložte nadol

20. Otvorte skladačku 21. Vytiahnite papier
      von z otvorenej
      časti     ("unsink")

22. preložte zadný cíp
      späť nahor

23. preložte predný cíp
      späť nahor

24. Zložte a rozložte
      podľa nákresu

25. Zložte a rozložte
      podľa nákresu

 



 

 

26. Preložte pravý
      cíp doľava

27. Preložte malý cíp
      nahor

28. Zložte a rozložte
      podľa nákresu

29. Zložte dozadu na
      už existujucej
      hrane

30. Preložte cíp späť
      naľavo

31. Zopakujte kroky
      26-30 zrkadlovo

26-30

33. Otvorte a zložte
      ("squash fold")

34. Zložte cíp doľava32. Harmonikový sklad
      ("crimp fold")

 



35. Zložte celý cíp doprava
      (na stredovej línii)

36. Potiahnite papier von
      (pozrite krok 37)

37. Zložte danú časť na polovicu

38. Preložte danú časť 39. Zložte a rozložte 40. Zložte a rozložte

41. Otvorené vnorenie
      ("open sink")

42. Zložte podľa obrázka
      ("rabbit ear")

43. Rozložte tak, aby origami
      vyzeralo ako na obrázku
      v kroku 44

44. Preložte danú časť späť
      nahor

45. Preložte cíp späť doľava 46. Preložte nahor



47. Zložte danú časť na polovicu

48. Zložte podľa obrázka, pozrite krok 49

49. Zložte, riaďte sa zvýraznenými bodmi 50. Preložte spodnú vrstvu nad vrchnú



51. Preložte cíp doprava 52. Zopakujte kroky 48 až 50 zrkadlovo

48-50

53. Preložte na polovice 54. Vnútorný protizáhyb ("inside reverse fold")



55. Zasuňte okraj vrchnej časti do "kapsy" pod ňou
      ("wrap/put into pocket") tento krok nieje povinný

56. Zložte danú časť krídiel dozadu,
      zložte hlavu a chvost podľa
      obrázka (pozri krok 57)

57. Vytvarujte krk a predné
      nohy, vystrite krídla,
      otočte o 90 stupňov

90°

58. zdvihnite drobné rohy na hlave,
      vytvarujte krídla, dotvarujte nohy,
      a stočte chvost tak, aby mohol
      dráčik stáť

 



Hotový dráčik 

 

Dráčik na obrázku je poskladaný z origami papiera o rozmeroch 15x15 cm. 
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