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Ηοω Το Μακε Α Οριγαµι Φρογ Ωιτη Σθυαρε Πιεχε Οφ Παπερ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ εξτρεµελψ δισχοϖερ α αδδιτιοναλ εξπεριενχε ανδ δεεδ βψ σπενδινγ µορε χαση. νεϖερτηελεσσ ωηεν? γετ ψου σαψ
ψου ωιλλ τηατ ψου ρεθυιρε το αχθυιρε τηοσε εϖερψ νεεδσ τακινγ ιντο αχχουντ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το αχθυιρε
σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ γυιδε ψου το χοµπρεηενδ εϖεν µορε ον τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ,
λατερ τηαν ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ ϖερψ οων βεχοµε ολδ το περφορµ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε µιδστ οφ γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ ηοω το µακε α οριγαµι φρογ
ωιτη σθυαρε πιεχε οφ παπερ βελοω.
Ηοω Το Μακε Α Οριγαµι
Μακε−Οριγαµι.χοµ ισ τηε πλαχε το φινδ λοαδσ οφ φρεε οριγαµι ινστρυχτιονσ. Σταρτ βψ χλιχκινγ ονε οφ τηε λινκσ βελοω ορ χηοοσε α τοπιχ
φροµ τηε λεφτ ναϖιγατιοναλ βαρ. Ενϕοψ! Ανιµαλσ. Βιρδσ. Βοξεσ. Φλοωερσ. Μονεψ. Βυγσ. Οριγαµι Σταρσ. Παπερ Στριπσ. ςαλεντινε Ηεαρτ.
Εαστερ Οριγαµι. Ηαλλοωεεν. Ξµασ Οριγαµι. 2017 Χαλενδαρσ. Βοοκ Σχυλπτυρε.
Ωελχοµε το − Μακε−Οριγαµι.χοµ
Τηε βεστ σιτε το φολδ οριγαµι! Φολλοω ουρ πηοτο ινστρυχτιονσ στεπ βψ στεπ. Νο αννοψινγ διαγραµσ ηερε. Φολδ χλασσιχσ συχη ασ
οριγαµι χρανε ανδ λιλψ, ανδ οτηερ ποπυλαρ οριγαµι λικε νινϕα σταρ, ωατερ βαλλοον ανδ µανψ µορε!
Οριγαµι Ινστρυχτιονσ − Ινστρυχτιονσ ον Ηοω το Μακε Οριγαµι
Οριγαµι ανιµαλσ αρε α ποπυλαρ χηοιχε οφ οριγαµι. Τηεψ∋ρε φυν το φολδ ανδ ιτ∋σ ρεαλλψ χοολ το σεε τηεµ βεγιν το τακε σηαπε ανδ λοοκ
λικε τηειρ ρεαλ λιφε χουντερπαρτσ. Τηερε αρε ινστρυχτιονσ φορ ϖαριουσ οριγαµι ανιµαλσ σο ϕυστ χηοοσε ψουρ φαϖοριτε ονε ανδ σταρτ
φολδινγ.
Ηοω το Μακε Οριγαµι Ανιµαλσ
Οριγαµι−Μακε.οργ Πλαχε το Λεαρν Υνιθυε Οριγαµι Μοδελσ . Αρε ψου ιντερεστεδ ιν λεαρνινγ οριγαµι? Ιφ ψουρ ανσωερ ισ ψεσ, τηεν ψου
χοµε το τηε ριγητ πλαχε. Ψου ωιλλ βε αβλε το λεαρν φροµ σιµπλε µοδελσ το αδϖανχε ονεσ ηερε. Ιφ ψου ηαϖε νοτ φολδεδ ανψ µοδελσ
βεφορε, ψου σηουλδ λεαρν βοτη ϖαλλεψ−φολδ ανδ µουνταιν−φολδ. Ψου µυστ κνοω ωηατ τηεσε τωο ...
Οριγαµι−Μακε: Λεαρν το µακε υνιθυε οριγαµι µοδελσ
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∆ολλαρ Βιλλ Οριγαµι Φολδινγ οριγαµι ωιτη δολλαρ βιλλσ ισ γεττινγ µορε ανδ µορε τρενδψ! Ψου χαν σεε εξαµπλεσ οφ δολλαρ βιλλ οριγαµι
ιν χοµµερχιαλσ βυτ µορε χοµµονλψ, πεοπλε γιϖε µονεψ οριγαµι µοδελσ ασ α γιφτ ορ ασ α τιπ το ωαιτερ/ωαιτρεσσ. Ιφ ψου ηαϖε νεϖερ
φολδεδ µονεψ βεφορε, ηερε ισ ψουρ χηανχε το σταρτ.
∆ολλαρ Βιλλ Οριγαµι − Μακε−Οριγαµι.χοµ
Λεαρν ηοω το δο οριγαµι ωιτη ουρ εασψ το φολλοω, στεπ βψ στεπ οριγαµι ινστρυχτιονσ. Οριγαµι ισ συχη α φυν αχτιϖιτψ φορ κιδσ &
αδυλτσ! Τηε οριγαµι ινστρυχτιονσ ατ Οριγαµι Γυιδε αρε πρεσεντεδ ιν α χλεαρ & σιµπλε πηοτο τυτοριαλ φορµατ. Ωε ηαϖε λοτσ οφ βεγιννερ,
εασψ, ιντερµεδιατε & αδϖανχεδ λεϖελ οριγαµι µοδελσ.
Οριγαµι Γυιδε − Ινστρυχτιονσ ον Ηοω το Μακε Οριγαµι
Το µακε οριγαµι παπερ ωιτη α σηεετ οφ Α4, σταρτ βψ φολδινγ τηε τοπ ριγητ χορνερ υντιλ ιτ λινεσ υπ ωιτη τηε λεφτ εδγε. Τηεν, φολδ τηε τοπ
λεφτ χορνερ δοων το τηε βοττοµ ριγητ χορνερ οφ τηε τριανγλε. Ψου σηουλδ βε λεφτ ωιτη α νεω τριανγλε ανδ α σµαλλ ρεχτανγλε ατ τηε
βοττοµ. Φολδ τηισ ρεχτανγλε βεηινδ τηε τριανγλε.
Ηοω το Μακε Οριγαµι Παπερ: 10 Στεπσ (ωιτη Πιχτυρεσ) − ωικιΗοω
Εϖερψονε Χαν Λεαρν Οριγαµι ισ α βοοκ σπεχιφιχαλλψ φορ βεγιννερσ ωηο ωαντ το λεαρν ηοω το µακε οριγαµι. Ιν τηισ βοοκ ψουλλ λεαρν
αλλ τηε µαϕορ φολδσ ανδ τεχηνιθυεσ ανδ τηεν πραχτιχε τηεµ βψ φολδινγ 77 διφφερεντ τραδιτιοναλ µοδελσ.
Φρεε Οριγαµι Ινστρυχτιονσ & ∆ιαγραµσ − Λεαρν Ηοω το Μακε ...
Το µακε αν οριγαµι τυρτλε, φιρστ φολδ α σθυαρε πιεχε οφ παπερ ιν ηαλφ διαγοναλλψ. Τηεν, ροτατε τηε παπερ σο τηε λονγ σιδε οφ τηε
τριανγλε ισ ατ τηε βοττοµ. Φολδ τηε βοττοµ ριγητ χορνερ υπ το τηε τοπ χορνερ, τηεν δο τηε σαµε ωιτη τηε βοττοµ λεφτ χορνερ. Νεξτ, φολδ
τηε τοπ χορνερ οφ τηε ριγητ φλαπ δοων το τηε βοττοµ χορνερ.
Ηοω το Μακε αν Οριγαµι Τυρτλε (ωιτη Πιχτυρεσ) − ωικιΗοω
Τηε οριγαµι δραγον ισ α χηαλλενγινγ οριγαµι, προβαβλψ νοτ φορ τηε βεγιννερ. Βυτ ιφ ψου ηαϖε εξπεριενχε µακινγ τηε βιρδ βασε ανδ τηε
οριγαµι φλαππινγ βιρδ, τηεν ψου σηουλδ βε αβλε το φολλοω ουρ διρεχτιονσ ανδ πηοτοσ το µακε τηισ ρεαλλψ χοολ λοοκινγ οριγαµι δραγον.
Οριγαµι ∆ραγον Φολδινγ Ινστρυχτιονσ − Ηοω το Μακε Οριγαµι ...
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Λεαρν ηοω το µακε εασψ οριγαµι ωιτη τηεσε σιµπλε ινστρυχτιονσ. Τηερε αρε λοτσ οφ οριγαµι µοδελσ τηατ αρε εασψ ανδ φυν το φολδ. Σοµε
οφ τηε µοστ βεαυτιφυλ οριγαµι αρε τηε σιµπλε µοδελσ. Ιτσ ηαρδερ το δεσιγν εασψ µοδελσ τηαν ιτ ισ το δεσιγν χοµπλεξ ονεσ. Τηε βεαυτψ ισ
ιν τηε σιµπλε φολδσ. Ωε ηαϖε α λοτ οφ εασψ οριγαµι µοδελσ φορ ψου το χηοοσε φροµ. Ουρ σιµπλε στεπ βψ στεπ γυιδεσ αρε εασψ το ...
Ηοω Το Μακε Εασψ Οριγαµι − Οριγαµι Γυιδε
Τηισ θυιχκ οριγαµι ενϖελοπε ισ α γρεατ µοδελ το λεαρν. Ψου δον∋τ νεεδ ανψ γλυε βεχαυσε τηε φολδινγ ιτσελφ ωιλλ κεεπ τηε ενϖελοπε
σεχυρε, αλτηουγη ψου χαν υσε α βιτ οφ γλυε ιφ ψου ωιση.
Ηοω το Μακε αν Εασψ Οριγαµι Ενϖελοπε − Τηε Σπρυχε Χραφτσ
Ηοω το Μακε αν Οριγαµι Παπερ χρανε στεπ βψ στεπ ιλλυστρατεδ ωιτη εϖερψ φολδ. Τηισ Οριγαµι Χρανε ισ φαιρλψ εασψ, γρεατ φορ
βεγιννερσ ανδ αλλ σκιλλ λεϖελσ.Γετ ...
Ηοω Το Μακε α Παπερ Χρανε: Οριγαµι Χρανε Στεπ βψ Στεπ ...
Λεαρν ηοω το µακε α ωονδερφυλ οριγαµι βραχελετ ωιτη τηεσε εασψ το φολλοω στεπ βψ στεπ ινστρυχτιονσ! Τηισ βραχελετ ωιλλ βε α τρυλψ
υνιθυε γιφτ! Υσινγ τηιχκ παπερ ορ τηιν χαρδ φορ τηισ οριγαµι βραχελετ ισ ρεχοµµενδεδ, τηερε αρε µανψ διφφερεντ τψπεσ οφ παπερ τηατ ψου
χουλδ υσε! Σοµε εξαµπλεσ αρε: ωραππινγ παπερ, µυσιχ σηεετ παπερ, (χλεανεδ) ποτατο ...
Ηοω το Μακε α Βεαυτιφυλ Οριγαµι Βραχελετ!
Στεπ 1: Σταρτ ωιτη α σθυαρε πιεχε οφ οριγαµι παπερ.Ιφ ψου ονλψ ηαϖε ρεγυλαρ 8.5ξ11 παπερ, φολλοω τηεσε ινστρυχτιονσ το µακε α σθυαρε
σηεετ.Ψου χαν αλσο υσε τηεσε χολορφυλ Πρινταβλε Οριγαµι Παπερ.: Στεπ 2: Φολδ τηε παπερ ιν ηαλφ βψ φολδινγ τηε τοπ χορνερ το τηε
βοττοµ χορνερ.
Ηοω το µακε α Παπερ Βιρδ: Εασψ ... − Οριγαµι Ινστρυχτιονσ
Ωε λοϖε σιµπλε οριγαµι τηατ βοτη κιδσ ανδ αδυλτσ χαν µακε. Ανδ ωε λοϖε σηαρινγ ωονδερφυλ πρινταβλε τεµπλατεσ τηατ µακε ιτ εϖεν
µορε φυν! Ωιτη ουρ πρινταβλε οριγαµι δογ φαχε τεµπλατεσ ψου ωιλλ βε αβλε το χρεατε α νιχε ϖαριετψ οφ δογσ, ασ τηερε αρε 2 πρε−χολορεδ
τεµπλατεσ (βροων ανδ γραψ δογ) ανδ τωο το χολορ ιν ηοϖεωερ ψου σεε φιτ (ωε µαδε α δαλµατιαν ωιτη ονε ανδ α ουτ οφ τηισ ωορλδ
πινκ/γρεεν ...
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Ηοω το Μακε αν Οριγαµι ∆ογ − Εασψ Πεασψ ανδ Φυν
Συβσχριβε φορ µορε αµαζινγ ϖιδεοσ! ηττπσ://βιτ.λψ/33ΣΝρηΚ Ηοω Το Μακε αν Οριγαµι Νινϕα Κυναι!Φορ τηισ οριγαµι ψου ονλψ νεεδ αν
Α4 σθυαρε σηεετ οφ παπερ, ...
Χοπψριγητ χοδε : χ949βεα93ε7αχ1βχ786εεβ8φ5εαχβ73δ
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