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REIKALINGOS PRIEMONĖS: 

 Peršviečiamas popierius (šilkinis, 

dovanų ar skirtas lankstymui); 

 žirklės arba peilis popieriui; 

 pieštukiniai klijai; 

 kruopštumas; 

 jauki nuotaika. 

 

 

 

 

 

 

ŽVAIGŽDĖ IŠ PENKIŲ 

Įsižiūrėję, vienoje žvaigždėje pamatysime dar penkias skirtingas žvaigždes. 

 

 



PIRMAS ŽINGSNIS: 

Iš popieriaus išsikirpti aštuonis 

vienodus, norimo dydžio, 2:3 arba 

1:2 formato stačiakampius. 

 

 

TREČIAS ŽINGSNIS: 

Sulenktą lapelį atlenkti atgal, kad 

matytųsi orientacinė linija, prilenkti 

iki jos du kampukus. 

 

 

 

 

 

 

ANTRAS ŽINGSNIS: 

Paimti vieną stačiakampį lapelį ir 

išilgai perlenkti jį per pusę. 

 

 

KETVIRTAS ŽINGSNIS: 

Užlenktus kampus dar kartą lenkti 

iki vidurio. 

 



PENKTAS ŽINGSNIS: 

Priešingoje lapelio pusėje taip pat 

užlenkti kampus iki vidurio. 

 

 

SEPTINTAS ŽINGSNIS: 

Užlenkti mažesnius kampukus iki 

naujai atsiradusios lenkimo linijos. 

 

 

 

 

 

 

ŠEŠTAS ŽINGSNIS: 

Ką tik užlenktus kampus atlenkti 

atgal, kad matytųsi orientacinės 

linijos. 

 

 

AŠTUNTAS ŽINGSNIS: 

Mažesnius kampukus per jau 

esančią lenkimo liniją užlenkti dar 

kartą. 

 



ŽVAIGŽDĖS SPINDULYS BAIGTAS! 

 

 

ŽVAIGŽDĖS KLIJAVIMAS: 

Pieštukiniais klijais patepti pažy-

mėtą spindulio dalį ir klijuoti antrą 

detalę taip, kad apatinis jos kraštas 

eitų iki klijais išteptos detalės 

centrinės linijos. 

 

DEVINTAS ŽINGSNIS: 

Kartoti ankstesnius žingsnius ir 

pasidaryti dar septynias žvaigždės 

detales. 

 

 

Tokiu būdu klijuoti ir likusius 

žvaigždės spindulius. 

 



Paskutinę detalę gražiai įklijuoti 

tarp pirmo ir septinto spindulių. 

 

 

 

 

 

Žvaigždė baigta ir, patepus 

pažymėtą vietą pieštukiniais klijais, 

paruošta klijuoti ant lango (vėliau 

klijai lengvai nusivalo nuo stiklo 

langų plovikliu). 

 

 

 

 



AŠTUONKAMPĖ ŽVAIGŽDĖ 

 

 

 



PIRMAS ŽINGSNIS 

Iš popieriaus iškirpti aštuonis, 

vienodus, norimo dydžio kvadra-

tėlius. 

 

 

 

TREČIAS ŽINGSNIS 

Detalę atlenkti atgal ir du kampus 

prilenkti iki įstrižos lenkimo linijos. 

 

 

 

 

 

 

ANTRAS ŽINGSNIS 

Paimti vieną kvadratėlį ir perlenkti 

jį įstrižai, kad atsirastų orientacinė 

linija. 

 

 

 

KETVIRTAS ŽINGSNIS 

Tuos pačius kampus dar kartą 

lenkti iki vidurio. 

 



PENKTAS ŽINGSNIS 

Detalės kraštus prilenkti iki vidurio 

linijos, kad atsirastų naujos orien-

tacinės linijos. 

 

 

SEPTINTAS ŽINGSNIS 

Apatinius kampukus užlenkti iki 

naujų orientacinių linijų. 

 

ŠEŠTAS ŽINGSNIS 

Užlenktus kraštus atlenkti atgal, 

kad matytųsi orientacinės linijos. 

 

 

PIRMASIS SPINDULYS BAIGTAS! 

 



AŠTUNTAS ŽINGSNIS 

Kartoti ankstesnius žingsnius ir 

išlankstyti dar septynias detales. 

 

 

Tokiu būdu klijuoti ir likusius 

žvaigždės spindulius. 

 

 

ŽVAIGŽDĖS KLIJAVIMAS: 

Pažymėtą spindulio dalį patepti 

klijais ir ant jos klijuoti kitą 

spindulį, taip, kad naujos detalės 

kraštelis eitų palei klijais pateptos 

centrinę liniją. 

 

 

Paskutinę detalę gražiai įklijuoti 

tarp pirmo ir septinto spindulių. 

 

 



Žvaigždė baigta! O patepus pieštu-

kiniais klijais pažymėtą vietą ir 

paruošta klijuoti ant stiklo. 

 

Gražaus ir šilto Advento ♥ 

 

 

 

 


