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Volditud kala
� http://origami-paper-

craft.blogspot.com/2010/
08/easy-steps-to-make-
fish-origami.htmlfish-origami.html



Volditud kala II
� http://www.origami-

instructions.com/origam
i-angelfish.html



Veealune maailm
Vaja läheb: 2 papptaldrikut, kilet, 

kääre, liimi, erinevat materjali 
veealuse maailma loomiseks 
(kivikesed, lõng, volditud või 
väljalõigatud kalad jne). 

Töö käik: lõika ühel taldrikul ära Töö käik: lõika ühel taldrikul ära 
keskpaik ja kleebi tekkinud augule 
ette kile. Teise taldriku põhi värvi 
sinistes toonides ja kujundada sinna 
kleepimise või joonistamise teel 
veealune maailm. Seejärel kata 
taldrik teise taldrikuga ja kinnita 
taldrikud liimi või klammerdajaga. 



Konn I
Vaja läheb: papptaldrik, guaššvärv, 

värviline paber, käärid, liim, niit, 
pärl, naaskel, kleeplint. 

Töö käik: Värvi taldrik roheliseks. 
Kleebi konna seljale muster ja 
silmad, lõika ja kleebi taldriku ääre silmad, lõika ja kleebi taldriku ääre 
alla jalad. Torka naaskliga taldriku 
keskele auk ja pane sealt läbi niit. 
Niidi ots kinnita taldriku põhjale 
näiteks kleeplindiga. Niidi teise otsa 
seo pärl. Konn ongi valmis. Nööriga 
saab konna mööda põrandat 
liigutada. 



Konn II
Vaja läheb: papptaldrik, guaššvärv, 2 

valget pallikest silmadeks, must 
marker, käärid, kuum liim, värviline 
paber. 

Töö käik: värvi taldrik roheliseks, lõika 
konnale jalad ja seljale muster, konnale jalad ja seljale muster, 
kleebi. Kinnita  silmad liimipüstoli 
liimiga, joonista silmadele 
markeriga silmamunad. Konn ongi 
valmis☺



Konn III
Vaja läheb: WC-paberi rull, roheline 

paber ja kartong, suuremad liikuvad 
silmad, liim, must vildikas. 

Töö käik: Kleebi rull üle rohelise 
paberiga. Lõika kartongist jalad ja 
kinnita liimiga rulli külge. Lisa kinnita liimiga rulli külge. Lisa 
silmad ja joonista suu. Konn valmis!



Konn IV
Vaja läheb: rohelist munakarpi, 2 

valget pallikest, punane ja must 
marker, liimipüstol. 

Töö käik: rebi munakarbist konna 
keha, jalad ja jalalabad. Ühenda 
kuuma liimiga. Lisa silmad, joonista kuuma liimiga. Lisa silmad, joonista 
silmamunad, suu ja varbad. Lõbus 
konnake ongi valmis!



Konn V
Vaja läheb: 1 A4 leht paberit, käärid, 

silmad, punane paber

Töö käik: Voldi paber pikuti kolmeks ja 
seejärel neljaks. Lisa silmad ja keel. 



Vaja läheb: Suur papptaldrik, 
guaššvärvid, kartong, käärid, liim, 
klammerdaja.

Töö käik: värvi taldrik sobivat värvi, 
lase kuivada. Murra taldrik pooleks. 
Kinnita liimi või klammerdajaga 

Konn VI

Kinnita liimi või klammerdajaga 
konna jalad, silmad ja keel. Võid 
lisada tagajalgade vahele kuuma 
liimiga pesulõksu. Sel juhul saad 
pesulõksu vajutades konna suud 
avada ja kinni panna. 



Kiil
Vaja läheb: pesulõks, karvatraati, 

silmad, tülli või kilet tiibade jaoks, 
kuum liim, käärid, guaššvärvid.

Töö käik: Värvi pesulõks soovitud 
värvi, lõika tüllist tiivad ja pista 
lõksu vahele. Kleebi juurde silmad lõksu vahele. Kleebi juurde silmad 
ja karvatraadist saba. 



Kiil 2



Rohutirts
Vaja läheb: pesulõks, karvatraat, 

silmad, tundlad, kuum liim.

Töö käik: Lõika karvatraadist kolmes 
pikkuses tirtsu jalad ja kinnita 
pesulõksu vahele. Kõige pikemad 
jalad on tagumised. Painuta jalad jalad on tagumised. Painuta jalad 
sobivasse asendisse. Lisa silmad ja 
tundlad. Lõksu võib guaššvärvidega 
ka ära värvida. 



Mesilane ja lepatriinu
Vaja läheb: 1 stüropormuna, nn 

vaibanuga, tülli, 1 hambatikk, 
liikuvad simad, guaššvärvid, väiksed 
tolmukad tundlateks, liimipüstol.  

Töö käik: lõika muna noaga 
ettevaatlikult pooleks. Värvi ettevaatlikult pooleks. Värvi 
munapoolikud vastavalt soovitud 
putukale. Lisa mesilasele tüllist 
tiivad ja silmad kuuma liimiga. 
Torka astlaks hambatikk. 
Lepatriinule kinnita silmad ja 
tundlad kuuma liimiga. 



Mesilane
Vaja läheb: WC-paberi rull, 

guaššvärvid, kilet, liikuvad silmad, 
must marker, musta kartongi, 
liimipüstol, käärid. 

Töö käik: Värvi rull kollase- ja 
mustatriibuliseks. Kui rull on mustatriibuliseks. Kui rull on 
kuivanud, kinnita kuuma liimiga 
silmad, joonista suu, kinnita 
kiletiivad ja kartongist astel. 



7-täpp lepatriinu
Vaja läheb: 2 väiksemat papptaldrikut, 

1 jäätisepulk, karvatraati, liikuvad 
silmad, punane ja must guaššvärv, 
käärid, liimipüstol, must vildikas, 
nööbid.  

Töö käik: Värvi taldrikud punaseks. Töö käik: Värvi taldrikud punaseks. 
Ühele taldrikule joonista lepatriinu 
pea, lase kuivada. Lõika punane 
taldrik pooleks ja kinnita triinu pea 
juurde pildil näidatud kohta. 
Kinnita kuuma liimiga taldriku taha 
jäätisepulk ja karvatraadist tundlad. 
Lisa silmad ja mustadest nööpidest 
7 täppi. Joonista musta vildikaga 
tiibade ühenduskohta tähistav joon. 



Korvõieline lill
Vaja läheb: WC-paberi rull, grilltikku, 

kirjut karvatraati, munakarbi pesa, 
rohelist vilti, kääre, liimipüstolit, 
harilikku pliiatsit, guaššvärvi. 

Töö käik: joonista rulli keskele kaks 
joont umbes 1 cm vahega. Seejärel joont umbes 1 cm vahega. Seejärel 
lõika rull mõlemalt poolt joonteni 
ribadeks. Nüüd värvi lilletoorik 
punaseks (värvida võib ka lõikamata 
rulli).  Seejärel vajuta lille 
kroonlehed laiali. Keskossa liimi 
ühele poole munakarbi tops (korv) 
ja teisele poole rulli keeratud 
karvatraadist õiesüdamik. Jääb vaid 
lisada vars ja leht ning lill ongi 
valmis. 



Lilleõis
Vaja läheb: WC-paberi rull, käärid, kuum 

liim või liimipulk, pesulõks, niit lille 
riputamiseks., nõel. 

Töö käik: Vajuta rull lapikuks ja lõika see 
umbes 0,5 cm laiusteks ribadeks. 
Lilleõie jaoks kulub 8 – 10 riba. Kui 
soovid värvilist lille, värvi rull enne 
lõikamist soovitud värvi. Määri riba 
soovid värvilist lille, värvi rull enne 
lõikamist soovitud värvi. Määri riba 
ühele otsale ca 2 cm laiuselt liimi ja 
pane sinna peale järgmine riba. Korda, 
kuni ribadest on tekkinud kuhi. Nüüd 
võid kuhja liimiga otsa pista pesulõksu 
vahele kuivama. Ca 10 min pärast võta 
pesulõks ära ja tõmba lill lahti. 
Viimane ribavahe kinnita liimiga –
kuivamise ajaks võid jällegi kinnitada 
pesulõksuga. Riputusniit kinnitada 
nõelaga. NB: lille võib ära värvida ka 
mõne sprei-värviga.



Lill



Liblikas
Vaja läheb: Plastlusikas, värviline 

paber, käärid, liim, tundlad, 
veekindlad markerid. 

Töö käik: Lõika värvilisest paberist 
liblika tiivad ja kaunista need 
meelepäraselt. Seejärel kinnita meelepäraselt. Seejärel kinnita 
lusikas liblika kehaks . Joonista 
veekindla markeriga liblikale nägu, 
kinnita tundlad. 



Liblikas II
Vaja läheb: WC-paberi rull, käärid, 

kuum liim, niit. 

Töö käik: Vajuta rull lapikuks ja lõika 
sellest 6 ca 0,5 – 1 cm laiust riba. Üks 
riba lõika otstest lahti – nendest 
saavad liblika  tundlad. Kinnita saavad liblika  tundlad. Kinnita 
detailid omavahel kuuma liimiga 
nii, nagu pildil näha. Tundlate 
vahele liimi riputusniit. 

Rulli võib enne lõikamist ära värvida. 



Liblikas III
Vaja läheb: värvilist paberit, kääre, 

liimi, tundlaid. 

Töö käik: lõika paberist ruut, voldi see 
diagonaalipidi pooleks. Tekkinud 
kolmnurk voltida veel kord pooleks 
ja tiivad kolmnurkselt tagasi. ja tiivad kolmnurkselt tagasi. 
Kaunista liblikas ja kleebi tundlad. 



Liblikas IV
Vaja läheb: Tuletikk, värviline paber, 

käärid, liim. 

Töö käik: Lõika paberist tiivad, voldi 
need kokku ja lõika tiibadele 
muster. Voldi tiivad lahti ja kinnita 
liblika kehaks tuletikk. liblika kehaks tuletikk. 



Liblikas V
Vaja läheb: jäätisepulk, karvatraat, 

traat, liikuvad silmad, värviline 
paber, käärid, liim, vildikad. 

Töö käik: Keera karvatraat ümber  
jäätisepulga, otsad kinnita liimiga. 
Keera traadist tundlad ümber  ühe Keera traadist tundlad ümber  ühe 
pulga otsa. Samasse otsa kinnita 
silmad. Lõika tiivad ja kaunista 
need meelepärasel moel. Kinnita 
tiivad pulga külge. 



Meisterdused on pärit erinevatest raamatutest, interneti 
lehekülgedelt ja headelt kolleegidelt.


