
 

 

Origamikortteja  

Värkkäilin pitkästä aikaa 

kortteja - tällä kertaa 

peruskoulusta lähteville 

valvontaluokkalaisilleni. 

Origamien taittelu on aika 

koukuttavaa hommaa, kun 

sen makuun pääsee. Ohjeita 

löytyy netistä kasapäin 

aloittelijan perustaitteluista 

haastavampiin 

kolmiulotteisiin malleihin, 

kuten Kawasakin ruusu. 

 

 

Tytöille taittelin mekkoja, 

joiden ohje löytyy videona 

täältä. 

 

 

 

Pojat aivat kortteihinsa paidat 

ja shortsit. Paidan taitteluohje 

on täällä ja shortsien täällä. 

 

 

Kummityttö-Kaisa pääsi 

ylioppilaaksi ja sai myös 

origamikortin. 

Ylioppilaslakin taittelu piti 

keksiä itse ja sovelsin sen 

kiinalaisen lakin ohjeesta. 

Paperi lakkiin on tulostettu 

täältä, jolloin toinen puoli 

paperista jää valkoiseksi ja 

toinen tulostuu mustaksi. 

 

Origamiohjeita sekä erilaisia 

kuviollisia ja yksivärisiä 

tulostettavia papereita löytyy 

mm. Origami Club -sivustolta 

(kirjoitushetkellä kuviolliset 

paperit sai tulostettua vain 

saksankielisiltä sivuilta, jonne 

linkki sivun yläosasta) sekä 

nettihaulla useista eri 

lähteistä. Tulostettavia 

papereita kannattaa hakea 

myös hakusanoilla printable 

scrapbook paper. Löysin niin 

ikään massoittain ulostettavia 

kuviopintoja (kuten 

ylioppilaskortin mekon 

printti) eri väreissä täältä! 

 

Johanna Yli-Muilu 

  

 

Origami Cards 

I made some cards for 

my students graduating 

from comprehensive 

school. Folding 

origami can become 

addictive once you get 

the taste of it. Loads of 

tutorials can be found 

in the net - from 

beginner level to 

advanced models as 

Kawasaki rose. 

 

 

The girls got dresses - 

tutorial video here. 

 

 

 

Shirts and shorts for 

the boys - instructions 

here and here. 

 

Our goddaughter 

graduated from upper 

secondary school and I 

made her an origami 

card as well. 

Graduates in Finland 

have a white velvet cap 

with patent leather 

peak and golden lyre in 

front , so I had to 

improvise the cap. 

 

 

Origami Club is a 

good resource for 

instructions and 

printable origami 

papers. Patterned 

papers to print 

can also be found by 

googling with words 

printable scrapbook 

paper. And here I 

found huge amount of 

printable patterns in 

various colors! 

 

 

http://tuumajatoimi.blogspot.fi/2012/06/origamikortteja-origami-cards.html
http://www.spitenet.com/origami/Rose-v.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=qGEq5b_57DQ
http://www.printableheaven.com/section.php/1064/0
http://en.origami-club.com/clothes/culottes/index.html
http://www.en.origami-club.com/fun/china/index.html
http://www.en.origami-club.com/color/index.html
http://en.origami-club.com/
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