
Πασχαλιάτικο καλαθάκι origami 
Εάν ψάχνεις έναν όµορφο τρόπο να στολίσεις το 

Πασχαλιάτικο τραπέζι σου προτείνουµε έναν πρωτότυπο 

τρόπο µε τα πολύχρωµα καλαθάκια origami. Το µόνο που 

χρειάζεσαι είναι πολύχρωµα φύλλα χαρτιού σε µέγεθος Α4 

και έχεις έτοιµες ατοµικές θηκούλες για να µπει δίπλα στο 

σερβίτσιο το κόκκινο αυγό του κάθε καλεσµένου σου! Καλή 

διασκέδαση!  

Ξεκινάς κόβοντας τα Α4 χαρτιά σου ώστε να γίνουν τετράγωνα. Το κοµµάτι που 

περισσεύει µην το πετάξεις. Βάλε το στην άκρη γιατί θα σου χρειαστεί...Οι οδηγίες 

µπορεί να σου φανούν πολύπλοκες στην αρχή, όµως είναι αρκετά εύκολες για όλους 

και το αποτέλεσµα σίγουρα θα σε αποζηµιώσει! 

Βήµα - Βήµα  

 
Για να αρχίσεις διπλώνεις το τετράγωνο φύλλο 

σου στη µέση ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

τρίγωνο. Προσοχή να είναι οι γωνίες σου 

σωστά "ζυγισµένες". Κάνεις ακριβώς το ίδιο 

και από την άλλη πλευρά. Αφού τελειώσεις 

ξεδιπλώνεις πάλι το χαρτί σου. Θα πρέπει να 

έχει σχηµατιστεί ένας σταυρός στη µέση του 

τετραγώνου σου. 

 
Στη συνέχεια διπλώνεις το χαρτί σου στη µέση, 

ώστε να έχεις ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο και να δηµιουργηθεί και µια 

τσάκιση που θα "κόβει το τετράγωνό σου στη 

µέση. Κάνεις ακριβώς το ίδιο και από την άλλη 

πλευρά.  

 
Όταν τελειώσεις µε τις τσακίσεις αυτές το χαρτί 

σου θα πρέπει να έχει αυτή την όψη. Το 

 
Στη συνέχεια πιάνεις το χαρτί σου από τις δύο 

κάτω του άκρες δεξιά και αριστερά και φέρνεις 
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ξαναδιπλώνεις σαν ορθογώνιο από όποια 

πλευρά θέλεις. 

όλες τις γωνίες µαζί να συναντηθούν στην 

κορυφή. 

 
∆ιπλώνεις το χαρτί σου µε τρόπο που να 

δηµιουργηθεί ένας ρόµβος που θα έχει τις 4 

µύτες να κοιτούν προς τα επάνω 2 γωνιές από 

κάθε πλευρά (αριστερά και δεξιά). Τοποθετείς 

τον ρόµβο σου στην επιφάνεια που δουλεύεις 

µε την "κλειστή" γωνιά προς το µέρος σου. 

Συγχαρητήρια. Τώρα µπορείς να ξεκινήσεις να 

φτιάχνεις το καλαθάκι σου. 

 
Βήµα 1: Ξεκινάς διπλώνοντας την επάνω µύτη 

του ρόµβου σου προς τα κάτω δηµιουργώντας 

ένα νέο τρίγωνο. 

 
Βήµα 2: Από τη γωνία που µόλις έφτιαξες 

παίρνεις την άκρη και τη διπλώνεις πάλι προς 

τα επάνω µέχρι να ακουµπήσει η µύτη στην 

οριζόντια γραµµή φτιάχνοντας έτσι άλλο ένα 

µικρότερο τρίγωνο. 

 
Βήµα 3: ∆ιπλώνεις τη µύτη του τριγώνου σου 

προς τα µέσα και φτιάχνεις ένα µικρό τραπέζιο. 

Προσοχή η µύτη του τριγώνου να ακουµπά 

εσωτερικά την οριζόντια τσάκιση!  



 
Βήµα 4: Ολοκληρώνεις τα βήµατα 

διπλώνοντας άλλη µια φορά προς τα επάνω το 

τραπέζιο προς τα επάνω µέχρι να έρθει σε 

ευθεία µε την οριζόντια τσάκιση. Γυρίζεις τον 

ρόµβο σου ανάποδα (αυτό που έφτιαξες να 

ακουµπήσει την επιφάνεια που δουλεύεις) και 

ακολουθείς τα βήµατα 1-4 και από την άλλη 

πλευρά. 

 
Όταν τελειώσεις πιάνεις τη δεξιά πλευρά του 

ρόµβου σου και την φέρνεις στα αριστερά. 

Κάνεις ακριβώς το ίδιο και από την ανάποδη 

πλευρά. Τώρα θα πρέπει να έχεις πάλι τον ίδιο 

ρόµβο από τον οποίο ξεκίνησες. Ακολουθείς τα 

βήµατα 1-3 και για τις 2 πλευρές. Προσοχή 

µόνο έως το βήµα 3, όχι το 4! 

 
Όταν τελειώσεις µε όλα αυτά το χαρτί σου θα 

πρέπει να είναι κάπως έτσι. 

 
Ήρθε η ώρα να χρησιµοποιήσεις εκείνο το 

κοµµάτι χαρτί που περίσσεψε όταν έκανες το 

Α4 τετράγωνο. Το διπλώνεις στη µέση και στη 

συνέχεια το ξαναδιπλώνεις καλά στη µέση και 

ξανά µέχρι να έχεις µια αρκετά πλατιά λωρίδα. 

Αυτό θα είναι το χερούλι από το καλαθάκι σου.  



 
Για να φτιάξεις το χερούλι βάλε τη λωρίδα που 

µόλις έφτιαξες µέσα στο µικρό τραπέζιο να 

ακουµπήσει καλά µέχρι την οριζόντια τσάκιση. 

Καλό είναι η λωρίδα σου να είναι στη µέση... 

 
Για να σταθεροποιηθεί καλά το χερούλι γύρισε 

προς τα επάνω το τραπέζιο µε το χερούλι 

πιασµένο µέσα του 2 φορές. Κάνε το ίδιο και 

από την άλλη πλευρά. 

 
Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. 

Σαν το σήµα του Σουπερµαν δεν είναι;  

 
Κουράστηκες; Πάµε για την τελική ευθεία. 

∆ίπλωσε τις 2 άκρες του τριγώνου διαγώνια 

ώστε οι εσωτερικές µύτες να συναντηθούν 

περίπου στη µέση του χερουλιού και στην άκρη 

της οριζόντιας πλευράς του τριγώνου σου. 

Βλέπεις τα 2 τετράγωνα που έχουν 

δηµιουργηθεί δεξιά και αριστερά; 

 
Πιάσε την εσωτερική διαγώνιο του κάθε 

τετραγώνου και δίπλωσέ τη επάνω στην απο 

 
Θα πρέπει να καταλήξεις µε αυτό. Κουράγιο 

είµαστε πολύ πολύ κοντά!  



κάτω τσάκιση. Θα δηµιουργηθεί µόνο του κάτι 

σαν γείσο. Κάνε όλα τα προηγούµενα βήµατα 

και από την ανάποδη πλευρά.  

 
Βλέπεις κάτι αυτάκια που εξέχουν δεξιά και 

αριστερά; ∆ίπλωσέ τα προς τα µέσα! Μη 

ξεχάσεις και την ανάποδη πλευρά! 

 
Τώρα είσαι εδώ! Λίγο ακόµα...Αυτό που µένει 

είναι να µαζέψεις και τα άλλα 2 αυτάκια που 

εξέχουν! 

 
Τα αυτάκια αυτά τα µαζέυεις προς τα µέσα και 

τα ασφαλίζεις µέσα στη θηκούλα που θα βρεις 

από πίσω τους. Το κάνεις και για τις δύο 

πλευρές. 

 
Μόλις τελειώσεις και µε αυτό κάνεις µια 

τσάκιση στο κάτω µέρος του "τριγώνου" σου 

για να στέκεται το καλαθάκι σου καλύτερα... 

 
Τι περιµένεις; Άνοιξε το καλαθάκι σου 

προσεκτικά!  

 
Είναι έτοιµο! ∆εν νιώθεις περήφανος που τα 

κατάφερες; Γέµισε το καλαθάκι µε 



σοκολατάκια...Και δεν είναι ανάγκη να το 

χρησιµοποιήσεις µόνο για το Πάσχα... σε 

παιδικό πάρτυ γεµάτο µε καραµέλες ή 

σοκολάτες θα κάνει θραύση! 
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