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Liba elemekből / Goose from elements

modell és rajz: Tuzy Ibolya
2011 augusztus

papírszükséglet: 
    3 db A4 fehér lap a testhez
    3 db 5 cm*5 cm narancssárga négyzet 
    2 db 5 cm *15 cm téglalap a lábhoz

a lábhoz és a csőrhöz
narancssárga 

1. Hajtsuk meg a 
két átlót

2. Fordítsuk meg a lapot, 
és hajtsuk meg a két 

oldalfelezőt

3. Fordítsuk vissza a lapot, és az 
oldalak közepét fogjuk össze, hogy 
egy lapított sátor formát kapjunk

4. A sátor sarkait hajtsuk 
fel a csúcshoz elöl és 

hátul

5. Az oldalsó sarkokat 
hajtsuk a középponthoz. 

Hátul ismételjük ugyanezt.

6. Fent a kilógó kis 
háromszögeket hajtuk le 

középponthoz

7. A most kialakult 
háromszögeket dugjuk be a 
mellettük lévő kis zsebekbe 

elöl és hátul is.

8. Fújjuk fel a 
modellt az alsó kis 

lyuknál

9. Kész a vizibomba. 
Töltsük meg vízzel , így 

nagyot loccsan, ha 
eldobjuk.

test / body szárny / wing

nyak / neck Lábak / Feet

fej / 
head

csőr / 
beak

Fej / Head

farok / 
tail



1. Hajtsuk félbe az A4-es 
papírt hosszában

2. Az egyik végén készítsünk 
jelölő hajtást

3. Horpasszuk be a jelzett sarkot

4. Hajtsuk előre a felső 
háromszöget

5. .A keletkezett sátoron 
hajtsuk meg a fej 4-7 

lépéseit

6. A jobb felsősarkot 
hajtsuk a vízibomba 

sarkához, majd vissza

8. Nyissuk fel a jobb alsó 
részt ameddig lehet

9. Hajtsuk be a túllógó 
háromszögeket

Test / Body

7. Horpasszuk be a jelölt 
saroknál a papírt

10. Hajtsuk a 
középvonalhoz a széleket

11. Hajtsuk a 
középvonalhoz a sarkokat

12. Bújtassuk a felső 
háromszögeket a zsebekbe.

13. Fújjuk fel, mint a 
vízibombát, és igazítsuk 

formára. 2/5.
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Csőr / Beak

Nyak / Neck

1. Hajtsuk meg a 
két átlót

1. Hajtsuk félbe a 
téglalapot 

2. Hajtsuk az alsó és 
felső szélt a 

középvonalhoz.

3. Kész a nyak, ezzel 
fogjuk a fejet és a 

testet összeilleszteni.

5. Hajtsuk félbe. 6. horpasszuk ívesen a 
hajtott szélnél a papírt

2. Készítsünk 
„majdnem” tölcsérhajtást

3. Ismételjük a szemközti 
csúcsnál.

4. A sarkokat kerekítsük 
le
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Láb / Feet

1. Hajtsuk félbe a 
négyzetet

2. Készítsünk 
jelölő hajtást a 
negyedelőnél

3. Hajtsuk fel elöl 
és hátul a sarkokat 

a jelzett módon

4. Nyissuk szét a 
felező hajtást

5. A  hajtásvonalakat 
hajtsuk a 

középvonalhoz

6. Fordítsuk meg a 
modellt

7. Keskenyítsük el 
középen a hajtásokat

8. A legkeskenyebb 
résznél hajtsuk előre a 

lábszárat

9. Állítsuk föl térbe a 
bokarészt

10. Kész a talp rész. 
Készítsük el a másik 

talpat is.

1. A lábszárhoz a téglalap 
alakú narancssárga papír 
oldalait hajtsuk középre

2. Készítsünk jelölő hajtást 
középen

3. Illesszük a össze a 
talpat és a lábszárat a 

bokánál 

4. Hajtsuk félbe a 
lábszárat. Ha nem fogja 
össze a hajtás stabilan a 

két részt, akkor 
használjunk ragasztót

5. Kész a lúdláb. 
Készítsük el a másik 

lábat is.

A  fűzhetünk 
, hogy megtartsa a 

testet. 

 lábakba
drótot



Farok / Tail

Szárny / Wing

1. Hajtsuk meg a 
két átlót

1. Hajtsuk meg az 
egyik átlót

2. Hajtsuk az átlóhoz a 
hosszabb oldalakat

3. Hajtsuk meg az átló 
mentén a papírt

4. Törjük le a sarkokat, 
és hajtsunk éleket a 
szárnyak tövénél.

2. Készítsünk 
tölcsérhajtást

3. Kész a farok

4. Bújtassuk a test hátsó részén 
található zsebbe a farok részt.
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5. Igazítsuk formára a 
szárnyat, és ragasszuk 

fel a liba hátára.
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