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Origamitaidetta

Origami, paperin taittelu, on oma taiteenlajinsa. Lop-
putulokseen vaikuttaa paperi (kuviollinen/yksivärin-
en), sen paksuus ja koko. Yksittäisistä origameista voi 
myös koota suuremman kokonaisuuden.

Tässä tehtävässä voit katsoa ohjeita seuraavalta netti-
sivulta: en.origami-club.com

Nettisivulla on paljon eriaiheisia ja eritasoisia ohjeita 
paperitaitteluun. Sinun kannattaa aloittaa helpoim-
mista ja edetä niistä vaikeampiin. Niiden vaikeusaste 
on merkitty tähdellä: yksi tähti * on helpoin ja viisi 
tähteä  ***** on kaikista vaikein. Ylhäällä vasemmalla 
on ohjeita “Easy”, eli helppoihin taitteluihin. Ohjeis-
sa on sekä piirretty, animoitu että youtube-versio. 
Nämä vaihtoehdot vaihtelee tehtävittäin. Animaation 
katseluun tarvitset Flash playerin. Näiden ohjeiden 
avulla voit katsella ja taitella samanaikaisesti. 

Kuvien origamit löytyvät seuraavasti: “A Tulip” (vai-
keusaste **), “A Crab2 ” (vaikeusaste **) ja 
“A Dolphin” (vaikeusaste ***)  löytyvät “Easy”-ohjeis-
ta ja Giganotosaurus (vaikeusaste ***) on
 “Others”-ohjeissa.

Ennen taittelun aloittamista paperi leikataan neliön 
muotoon. Katso havainnekuva. 
Voit käyttää A4 kopiopaperia, vanhoja monisteita tai 
lahjapaperia.
Yritä taittaa taitokset mahdollisimman hyvin ja tar-
kasti, jolloin origami onnistuu paremmin. Voit käyt-
tää tässä apuna esim. omaa kynttä tai saksen kahvaa.  
Valmis origami saattaa aukeilla, esimerkiksi tulppaa-
nin taitoksiin voit laittaa kaksipuoleista teippiä tai 
puikkoliimaa, niin taitokset pysyvät paremmin kiinni. 
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Tavoite

Kolmiulotteinen hahmottaminen ja 
ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. 

Mitä tarvitset
Ohutta neliön muotoista paperia, esimerkiksi kopiopa-
peria, ja erivärisiä papereita, kuten vaikka lahjapaperia. 
Voit myös kierrättää koulusta saamiasi kopiopapereita, 
joita et enää tarvitse. Mitä ohuempi paperi sen helpom-
paa.
Sakset ja musta tussi yksityiskohtien piirtämiseen, ehkä 
teippiä tai puikkoliimaa.

Taustatietoa ja linkkejä

Origami tulee japanin kielen sanoista oru -taittelu- ja kami -paperi, eli se on pa-
perintaittelun taidetta, jossa paperi muuttuu kolmiulotteiseksi esineeksi. Origami 
tekniikalla voi taitella koriste-esineiden lisäksi myös käyttöesineitä kuten rasioita 
ja koreja.

Nykytaidetta origamitekniikalla:
 Juho Könkkölä
Robert Lang
KevinBoxStudio
The greatest origami of Satoshi Kamiya youtube
Suomenkielinen origamisivusto, jossa on lisää ohjeita

https://juhokonkkola.fi/origami/?fbclid=IwAR1cHh4Jpzb1eWTtp7jveg8lmPf3Yz4v8aL9HkGikBnMocIxMn310qQBG1c
https://langorigami.com/artwork/alamo-stallion-opus-384/
https://outsidetheboxstudio.com/gallery/dr-lang-collaborations/one-in-a-billion/
https://www.youtube.com/watch?v=1_TOhqpoFvQ
http://origamit.com

