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به این صورت انجام می گیرد )به شکل دره(.

تا از وسط کاغذ به وسیله نقطه چین

نمای تا از پشت کاغذ 
به وسیله نقطه چین.

و خط چین )به شکل کوه(.

شکل برش.

چند تا پشت سر 
هم شبیه رول 

کاغذ مسطح شده.

عالمت پیکان بزرگ شده به معنای شکل بزرگ تر می باشد.

برای منطبق کردن کاغذ 
لبه های آن را به آرامی به 

هم نزدیک کنید.

عالمت برگرداندن مدل ساخته شده به نمای پشتی.

تا کردن و باز کردن تا 
برای پیدا کردن خط 

مرکزی کاغذ.

تای نردبانی، ترکیبی است از تای دره ای شکل و تای به 
شکل کوه تا یک پله را تشکیل دهد.

پیکان دوددار یعنی باید در 
مدل ساخته شده بدمید.

فشار دهید.پف کنید. شکل بزرگ تر

برای تیزتر کردن خط وسط کاغذ از ناخن 
انگشت شست استفاده کنید، مطابق شکل.

پیش از تا کردن کاغذ دستورالعمل زیر را مطالعه کنید.

نشان فشار 
یا هل دادن 

مدل در جهت 
مشخص شده.

عالمت وارونه کردن مدل ساخته شده.
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کاغذ را از وسط تا بزنید 
و آن را باز کنید.

گوشه ی باالیی سمت 
راست را به سمت 

جلو و پشت تا بزنید و 
سپس تا را باز کنید.

گوشه ی باالیی سمت 
راست را به سمت لبه ی 

باالیی آن فشار دهید...

این عمل را ادامه دهید 
تا یک شکل مثلثی در 
حالتی که کاغذ مسطح 

است ایجاد شود...

به این صورت...
این یک تای 

کدویی شکل است.

کاغذ را از وسط از 
راست به چپ تا بزنید.

نوک باالیی کاغذ را به 
سمت جلو و پشت تا 

بزنید و آن را باز کنید.
خط تای آن را 

پشت و رو کنید.

به این صورت...
این تای جیبی است.

کاغذ را از نیمه از چپ 
به راست تا بزنید.

نوک باالیی کاغذ را به 
سمت جلو و پشت تا 

بزنید و آن را باز کنید.
به این شکل...

این تای کالهک شکل 
است.

نحوه تا زدن های مختلف را در این قسمت بیاموزید. تای کدویی شکل، تای جیبی و تای کالهک شکل.

حاال نوک باالیی را از 
محل نقطه چین رو به 

بیرون تا بزنید و به 
آرامی لبه های آن را از 

هم باز کنید...

حاال نوک باالیی را از 
محل نقطه چین تا بزنید 
تا این که آن را در پایین 

بین دو الیه کاغذ قرار 
دهید...
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کراوات

کاغذ را از وسط تا بزنید و باز کنید 
تا خط تقارن آن مشخص شود.

مرحله 1

لبه هاي سمت چپ و 
راست کاغذ را به سمت 

خط مرکزی تا بزنید.

مرحله 2

دوباره هر دو لبه را از 
روی نقطه چین به سمت 

داخل تا بزنید.

مرحله 3

و باز هم از محل 
نقطه چین تا کنید.

مرحله 4

از روی نقطه چین به 
سمت پایین تا بزنید.

مرحله 5

در جهت پیکان به سمت 
پشت، کاغذ را تا کنید.

مرحله 6

از روی نقطه چین 
تا بزنید.

مرحله 7

مرحله 9

روی کراوات طرح بکشید.

مدل را به پشت برگردانید

تصویر بزرگ تر

مرحله 8

مطابق شکل تای کاغذ را 
به داخل زاویه ببرید...
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مرحله 1

کاغذ را از روی خط 
نقطه چین تا بزنید.

مرحله 6
مطابق شکل الیه های 

باالیی را به سمت چپ 
و راست باز کنید.

مرحله 7
وقتی کاغذ را به صورت 

مسطح باز کنید فرم مثلثی 
شکلی ایجاد می کند.

خانه

مرحله 2
کاغذ را از وسط تا بزنید 
و باز کنید تا خط تقارن 

آن مشخص شود.

مرحله 3
لبه های سمت چپ و راست را 
به سمت خط مرکزی تا بزنید 

و سپس تا را باز نمایید.

مرحله 9

حاال در و پنجره ها را نقاشی کنید.

مرحله 8
به این صورت.

مرحله 4

گوشه های باالیی کاغذ را به 
سمت جلو و عقب تا کرده و 

سپس آن را باز کنید.

مرحله 5
در امتداد نقطه چین کاغذ را 

به سمت داخل تا کنید.
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سر روباه

مرحله 5

مطابق تصویر.

مرحله 6

مدل را به حالت عمودی در 
آورده و انگشت خود را در 

جیب ایجاد شده ببرید.

مرحله 7

قسمت میانی را به سمت داخل 
فشار دهید تا دهان شکل بگیرد و 
در آن جا یک تا ایجاد کنید. حاال 

چشم ها و بینی را نقاشی کنید.

مرحله 2

بر روی الیه باالیی سه 
تای متوالی ایجاد کنید.

مرحله 3

به این صورت.

مرحله 4

سه تای دیگر نیز در 
این الیه بزنید.

مدل را به پشت برگردانید

انگشت ها و شست خود را به 
داخل مدل ببرید تا بتوانید دهان 

روباه را باز و بسته کنید.

مرحله 8

ابتدا شبیه دستورالعمل خانه 
)صفحه ی قبل( عمل کنید.

مرحله 1

هر دو لبه را به سمت عقب تا بزنید.


