ÅTTEARMET STJERNE
Vist på utstilling under Novemberkonferansen 2008
1.

Start med et kvadratisk ark som ligger på bordet med
”baksiden” opp. Lag en brett langs den ene
diagonalen, og åpne så arket slik at det ligger som på
figuren.

OBS! Gni over alle bretter så de blir skarpe og fine. Stor
nøyaktighet gir best resultat 

2.

Brett de to nederste hjørnene inn mot diagonalen.

3.

Brett så de to øverste hjørnene inn mot diagonalen.

4.

Brett den nederste spissen oppover slik at
kanten ligger inntil brettekanten fra de
øverste hjørnene (som ble brettet under pkt
3).

Gni og gjør bretten skarp bare til midten (se tykk strek
på fig).
Brett tilbake, - og lag så en tilsvarende brett fra den
andre siden. Også denne bretten skal gå bare til midten.
Brett tilbake.

5.

Snu hele arbeidet slik at den siden som til nå har ligget ned
mot bordet, blir liggende opp.
Finn de to siste brettene (som du gjorde under pkt. 4) og
brett dem motsatt vei, - slik at den spissen som her peker
nedover, løftes opp.
Brett også den nederste delen av midtlinja (diagonalen
fra pkt.1) motsatt vei av det den var brettet fra før. Du skal
altså brette fra punktet der de to prikkede linjene møtes og
ned til nederste spiss.

6.

Løft arbeidet fra bordet og brett langs de to brettene
som er stiplet i pkt.5. Brett samtidig langs midtlinja
(diagonalen fra pkt 1), slik at det blir som på figuren til
venstre, med to spisser som peker oppover.
Lag 8 slike deler.

Når du har fått 8 like deler, skal de settes sammen. De korte spissene skal stikkes
inn i de lange spissene.
Det er lurt å ikke stikke alt helt inn før alle 8 deler er satt sammen, ellers kan det
bli vanskelig å få den siste på plass. Så kan du til slutt stramme etter, til ”hullet i
midten” er blitt så lite som mulig.

Lykke til med brettingen!!

