
FREDSTRANE INSTRUKSJONER

1. Brett diagonalt fra hjørne til 
hjørne og press fingeren din 
langs kanten. Åpne opp og 
brett diagonalt fra de to andre 
hjørnene. Åpne arket. 

5. Press arket ned så det blir 
flatt og former en firkant. Pass 
på at den lukkede delen peker 
oppover og den åpne delen 
nedover. Brett sidehjørnene inn 
mot midten - først høyre, så 
venstre. 

9. Snu papiret med den 
andre siden opp. Gjenta steg 
5 til 8 på denne siden også. 

13. Igjen, brett den ene 
‘vingen’ på høyre side over til 
venstre. Snu arket rundt og 
gjøre det samme igjen. Brett 
høyre ‘vinge’ over venstre. 

4. Hold arket akkurat som 
vist på bildet. Dytt hendene 
dine mot hverandre til papiret 
former en firkant. Du skal nå ha 
to ‘vinger på siden. 

8. Press arket langs kanten 
på den ytre kanten så den nye 
delen ligger flatt. 

12. Brett det nederste hjørnet 
helt opp. Snu arket og gjenta på 
andre siden. 

16. Nå er fredsfuglen din klar! 
Hvis du vil kan du skrive et 
fredsbudskap på den, eller tre 
en tråd igjennom den og henge 
den til pynt. (Ps. For å få fuglen 
til å stå av seg selv kan du blåse 
i hullet på undersiden mens 
du drar vingene forsiktig ut til 
sidene.) 

7. Åpne opp den fremste 
‘vingen’ litt. Ta tak i det ene 
papirlaget og brett den  
oppover så den former en  
slags diamant. 

3. Brett arket på midten, kant 
til kant. Åpne arket og gjør det 
samme i den andre retningen, 
men denne gangen bretter du 
den ikke ut igjen. den ikke ut 
igjen. 

11. Brett den ene ‘vingen’ på 
høyre side over til venstre (som 
du bretter en side i en bok). Snu 
arket rundt og gjøre det samme 
igjen. Brett høyre ‘vinge’ over 
venstre. 

15. Lag et hode ved å brette 
den ene tuppen nedover. Press 
en fin liten kant på toppen 
av hodet forsiktig mellom 
tommelen og pekefingeren for 
å få hodet til å sitte. 

2. Snu papiret rundt med 
den andre siden av arket 
opp.

6. Brett toppen nedover, press 
med fingrene for å lage en kant 
og åpne den igjen. 

10. Brett den ytre kanten 
inn til midten. Snu papiret 
og gjenta på andre siden. 

14. Dra tuppene som stikker 
ut på toppen litt utover. For 
å få de til å bli sittende i 
denne posisjonen, press den 
nederste delen av arket mellom 
tommelen og pekefingeren.  


