Hexaflexagon - Beskrivning

2. Lägg remsan som bilden visar med de grå fälten
med stjärna mot dig. (bild B)
Vik högra sidan av remsan upp och framåt.
(där markeringen är - bild C)

A.

Klipp

Limma

1. Klipp ut mönstret.
Limma hela baksidan (vita sidan) noggrant och vik
på mitten - långsidan (bild A).

Vik

*

*

*

*

B.

3. Vik vänstra sidan ner och bakåt.
(där markeringen är - bild D)
4. Byt plats på remsorna som du vikt ner.
Den understa (längsta) remsan ska framför den
översta (korta) remsan. (bild E)

fram

C.

*

5. Vänd på arbetet. Ligger det två grå fält med stjärnor
mot varandra så har du gjort rätt!
Limma och vik upp trekanten som sticker ut så att
stjärnorna (*) limmas ihop. (bild F).

D.
6. Vik rakt över, fram och tillbaka och kors och tvärs så
att den viker sig lätt efter linjerna.
(bild G)
7. Tryck ner/in hörnen (pilar - bild H).
De andra hörnen (*) ska åka upp/ut.
Nu ska den öppna upp sig från mitten och kunna
vändas utåt.
OBS! Fungerar det inte så prova samma som
tidigare men med de motsatta hörnen dvs. tryck in
(*) istället.
8. När den börjat rotera inifrån och ut - tryck till så att
den vill följa rörelsen när du roterar den.

*

bak

E.

F.
Byt plats

Vänd!

*
*

9. Nu är det dags att måla ett geometriskt mönster på
de tre sidorna. Rita varje liten trekant på en sida
G.
exakt likadant - vrid till nästa lilla trekant.
OBS! Måla olika mönster på de tre sidorna!

Du ser två sidor.
Men... det finns 3 sidor
och du får fram 6 olika
mönster!

Limma - Vik upp

H.

*

*

Lycka till :-)

*
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Flexagon - Mönster
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