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Creació

Drac Alat de paper

Comencem fent la base quadrada.

1.Dobleguem el vèrtex superior dret
cap a l'eix central de la figura.

2.A continuació doblegar l'altre vèrtex
superior esquerre. Repetir les dues 
últimes passes per la cara posterior.

3.Una vegada hem doblegat els dos 
vèrtex fins l'eix central obtenim una 
figura com aquesta. Despleguem els 
vèrtexs i doblem la punta superior cap 

avall tal com indica la fletxa. Despleguem la punta 
cap amunt i la tornem a doblegar cap avall, aquest 
cop, direcció a la cara posterior. 

4.Obrim la meitat del plegat, tirant
d'una punta inferior C cap amunt,
guiant-nos pel doble del pas anterior
(l'eix AA ').Les cantonades B i B
'tendeixen a anar cap al centre i es
doblaran cap al centre O de l'eix AA'.

5.Fer el pas anterior obtindrem la 
figura. Observar com queden els eixos 
AB, A'B ', BC, B'C respecte al pas 
anterior. Acabem de doblar aquesta 

cara posant els vèrtexs B i B 'sobre el centre O. Ara 
el lateral BO 'i B'O' es situaran sobre l'eix OO '.
Repetir el pas anterior i aquest amb la cara 
posterior. 

6.Obtenim un rombe com el de la figura
de la dreta. Doblem el vèrtex superior 
de l'esquerra A cap al centre de manera
que la vora OA se situa sobre l'eix OO '.
Repetim amb el vèrtex superior de la 

dreta A '. També la vora OA 'es situarà sobre l'eix 
OO'.

7.Obtindrem la figura de l'esquerra.
Repetim el plegat anterior amb els
vèrtexs de la cara posterior. 

8.El resultat fins ara és el que es pot 
observar a la figura de la dreta.

9.Ara dobleguem la part superior
esquerra cap a la dreta, com si
passéssim les fulles d'un llibre.

10.Fem el mateix amb la vora posterior 
esquerre, per això, donem la volta a la 
figura i realitzem el pas anterior amb la 
nova cara. Així obtindrem dues cares 
llises, sense mostres de plecs. 

11.Fem el cap del drac. Agafem una
pota i la dobleguem cap a un costat.

12.El doble ha de quedar recte 
respecte a la part que li segueix del
conjunt. Hi ha d'haver una línia 
recta del punt A a B. Ara tornem a 

doblegar la pota doblegada per la meitat cap a 
l'altre costat tal com indica la fletxa i la línia 
discontínua. 

13.L'últim duplicitat ha de formar un
angle de 90 º tal com s'observa en la
figura de l'esquerra (Angle O).Tornem
a doblegar cap a l'altre costat tal
com indica la fletxa.

14.El resultat final del cap del drac 
serà el de la figura de la dreta. Hem 
acabat afegint el detall de la banya 
del drac. 

15.Ara fem la cua del drac amb
l'altra punta. Per això, doblem l'altra
punta cap a l'altre costat de manera
que quedi paral·lela al coll del drac. 

16.Col·locant la figura sobre la taula 
obtindrem el resultat següent. Ara, 
dobleguem una ala de dalt a baix per la 
línia de punts que indica la figura de la 
dreta.

17.Repetim amb l'altra ala. 

18.Obtenim aquest resultat si situem 
el nostre drac de paper de perfil. 

19.Situem el drac mirant a terra i
dobleguem les ales 90 º per
col·locar en horitzontal, tal com
s'observa en la figura.


