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1 Fer els plecs base

1- Aconsegueix un full de paper 
quadrat. Aquesta rosa de paper 
comença amb un quadrat simple, 
igual que la majoria dels projectes 
d’origami. Tria el color que t’agra-
da, sempre que tots dos costats 
tinguin colors o textures diferents.
El paper setinat li donarà un as-
pecte més real a la rosa.

2- Doblega el paper a la meitat. 
Porta la vora inferior del paper 
cap amunt fins que s’uneixi amb 
la vora superior. Plega el plec amb 
els dits, començant des del centre 
cap a l’exterior.
En el món de l’origami, això es co-
neix com a “plec vall”, perquè crea 
una petita vall en el paper. Gaire-
bé tots els projectes d’origami co-
mencen amb un plec barri o amb 
el seu oposat, el plec muntanya, el 
qual crea una cresta.

3- Desdoblega el paper. En obrir 
el plec, veuràs el plec que has fet 
passant just en el centre del paper 
creant així una línia horitzontal.
Orienta el plec de manera horit-
zontal amb el costat vermell cap 
avall.

4- Doblega la part inferior a la 
meitat. Alinea la vora inferior del 
paper perquè es trobi amb el plec 
horitzontal en el mitjà.
Plega el nou plec usant els dits.

5- Doblega la part superior a la 
meitat. Porta la vora superior del 
paper perquè s’uneixi amb el plec 
horitzontal inferior.
Plega el nou plec amb els dits.

6- Desdoblega el paper. Ara hi 
haurà tres plecs horitzontals en el 
paper fent que les quatre seccions 
siguin iguals.

7- Doblega la part inferior en tres quarts. Assegura’t que el paper estigui 
orientat de manera que els tres plecs creats en el pas anterior siguin 
horitzontals, amb el costat vermell cap avall. Presa la vora inferior del 
paper (el costat més pròxim al teu cos) i porta’l cap amunt a través de la 
superfície del paper fins que toqui el plec que està més prop de la part 
superior. El plec que has de fer que la vora inferior toc el plec que es 
troba a una quarta part del camí del paper de la part superior.
Doblega el nou plec amb els dits o amb un os doblador.
Si has fet correctament el plec, l’àrea entre el plec en el mitjà del paper 
i el plec de tres quarts del paper s’ha dividit a la meitat amb el nou plec.
Pots desplegar el plec que acabes de fer per a assegurar-te que ho ha-
gis fet bé. No obstant això, assegura’t de doblegar-ho de nou en el seu 
lloc abans de passar al següent pas.

8- Doblega la cantonada inferior 
dreta cap a dins. Presa la canto-
nada inferior dreta (com ho vas fer 
amb el plec inferior) i fes un plec 
diagonal petit en un angle de 45 
graus. La cantonada ha de doble-
gar-se cap amunt perquè una part 
petita de la vora dreta del paper 
s’alineï amb el plec més pròxim.

9- Desdoblega el paper. Hauràs 
de veure quatre plecs horitzon-
tals. De les quatre àrees originals, 
la segona de la part inferior ha 
d’estar dividida a la meitat per un 
d’aquests plecs horitzontals. Ad-
dicionalment, en aquesta mateixa 
àrea, hauràs de veure dos plecs 
diagonals petites en el costat dret.
[8]. D’aquests dos plecs diago-
nals, un ha de pujar en un angle 
de 45 graus des del plec horitzon-
tal i el cap avall en el mateix angle.
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2 Fer els plecs diagonals

1- Doblega el paper a la meitat en 
diagonal. Amb el costat vermell 
encara cap avall, presa la canto-
nada inferior dreta i porta-la cap 
a la cantonada superior esquerra. 
Plega el plec amb els dits.

10- Marca els plecs. Amb l’ajuda 
d’un bolígraf o un llapis, dibuixa 
les línies al llarg dels plecs.

2- Desdoblega el paper. Obre-ho 
per a revelar el nou plec diagonal.

11- Gira el paper 180 graus i repe-
teix el procés. Dóna-li la volta al 
paper perquè la part superior es 
converteixi en la inferior. Després, 
repeteix els passos del 7 al 10.

3- Doblega el paper en el diagonal 
oposat. Gira el paper 90 graus i re-
peteix els dos passos anteriors.

12- Gira el paper 90 graus i repe-
teix el procés.Dóna-li la volta al 
paper un quart de gir i després re-
peteix els passos del 2 al 10.

4- Desdoblega el paper. Obre-ho 
fins a revelar dos plecs diagonals 
que formen una “X” a través del 
paper.

13- Gira 180 graus i repeteix el pro-
cés. Dóna-li la volta al paper altre 
mitjà gira i després repeteix els 
passos del 7 al 10.

5- Doblega la cantonada superior 
esquerra. En cada cantonada del 
paper, hauràs de veure un quadrat 
petit que es divideix per un sol 
plec diagonal. Presa la cantonada 
superior esquerra i doblega-la cap 
a dintre, creant un plec que estigui 
perpendicular al plec diagonal ori-
ginal.
La cantonada del paper ha d’estar 
alineada amb la cantonada infe-
rior dreta del quadrat petit.

6- Desdoblega i marca. Ara hauràs 
de veure una “X” petita a la canto-
nada superior esquerra. Dibuixa 
una línia al llarg del plec nou.
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3 Crear l’estructura

7- Doblega la cantonada inferior 
dreta cap amunt en la línia nova. 
Presa la cantonada inferior dreta 
i porta-la cap amunt de manera 
que la punta de la cantonada to-
qui la línia nova que vas dibuixar 
en el pas anterior.
Això ha de crear un plec nou que 
passi en paral·lel a una de les línies 
que formin la gran “X”, específi-
cament per la qual passa des de 
l’esquerra inferior fins a la dreta 
superior.

5- Fes altre plec invers. En el que una vegada va ser la cantonada infe-
rior esquerra, necessitaràs doblegar una altra osca d’una forma lleuge-
rament diferent.
Doblega cap a dintre al llarg del plec diagonal més a prop al teu plec 
invers interior, el qual passa en perpendicular al costat de l’octàgon.
Empeny cap a dins per a crear un plec de vall.
Després, igual que abans, doblega els costats del triangle cap a fora 
creant crestes petites.
Finalment, crea un plec barri addicional, empenyent el plec horitzontal 
més pròxim que passi en paral·lel al costat horitzontal de la teva “osca” 
nova.
Aquest últim plec s’ha de fer més enllà del centre del paper, creant un 
costat del quadrat petit que puguis veure marcat en costat invers.

8- Desdoblega i marca. Desdoble-
ga i dibuixa una línia al llarg del 
nou plec diagonal.

9- Gira i repeteix. Dóna-li la volta al 
paper 180 graus i repeteix els qua-
tre passos anteriors.
Ara hauràs de veure tres línies que 
passen en paral·lel des de la can-
tonada inferior esquerra del paper 
fins a la dreta superior.

10- Gira i repeteix una vegada 
més. Ara dóna-li la volta al paper 
90 grades i repeteix els passos del 
5 al 9 (de la secció 2).
En acabar, hauràs de tenir tres lí-
nies paral·leles que passen des de 
la cantonada inferior fins a la dreta 
superior i tres que passen des de 
l’esquerra superior fins a la dreta 
inferior.

1- Doblega les quatre cantonades. 
Igual que en el pas 5 de la secció 
dues, doblega les quatre cantona-
des. Per a fer-ho, no ha de ser ne-
cessari fer cap plec.
El resultat final serà un octàgon

2- Dóna-li la volta al paper. Ara el 
costat vermell del paper ha d’estar 
boca amunt.

3- Localitza el triangle petit. Al llarg de la vora 
inferior del paper, has de veure un petit triangle 
amb diversos plecs. Té un plec pel centre, fent 
que sembli com si anessin dos triangles més pe-
tits que comparteixen un costat vertical.
Si tens problemes per a trobar-ho, cerca la can-
tonada més a la dreta del triangle. La cantonada 
més a la dreta del triangle està en el punt on la 
vora inferior del paper, que és horitzontal, es 
troba amb la vora inferior dret del paper, que és 
diagonal.
Si el triangle petit no és allí, assegura’t que hagis 
fet el pas vuit de la primera part correctament.

4- Fes un plec invers interior en la base. Si no saps el que 
és un plec invers a l’interior o oblides com fer un plec in-
vers a l’interior, segueix els passos a continuació.
Doblega el plec central del triangle situat en l’últim pas 
suaument cap a dins, creant un petit plec de vall.
Al mateix temps, doblega els dos costats diagonals del 
triangle cap a fora per a crear petits plecs de muntanya.
Això hauria de donar lloc al fet que el petit triangle creï 
una petita “osca” al costat del paper.
Després, crea un plec de muntanya més al llarg del plec 
que s’estengui des de la punta del triangle.
A això se’n diu un plec invers interior.
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4 Crear els pètals

2- Doblega les cantonades. Veient a la rosa des d’un costat, hauràs de 
veure que tens quatre formes que s’assemblen a triangles amb una 
cantonada tallada (al llarg de l’àrea en la qual acabes de fer el plec vall). 
Sobresortint des de la base de cadascun d’ells, hauràs de veure un 
triangle petit del costat blanc del paper. 
Doblega la punta del costat dret de cadascun dels triangles “tallats”.
Dibuixa una línia imaginària cap amunt des de la punta inferior del 
triangle “blanc” i fes un plec vall al llarg.

1- Feix un plec vall en cada vora del pètal. Ara que l’estructura bàsica de 
la rosa està en el seu lloc, és hora de començar a treballar en els pètals. 
Igual que en el primer pas, necessitaràs afegir un plec vall en la vora 
exterior de cadascun.
Notaràs que, si veus a la rosa des de dalt, tindrà quatre plecs vall que 
s’estenen des d’un quadrat en el centre. En el costat dret de cadascun 
d’ells es troba una superfície gran i plana. Presa la vora d’aquesta su-
perfície i doblega’l cap a l’interior.
Específicament, presa els tres costats de la vora exterior i doblega’ls de 
manera que es creï una pestanya petita amb la forma d’un trapezoide.

3- Desdoblega les escaires e fes 
un plec invers. Desdoblega els 
plecs vall que acabes de fer a les 
puntes. Després, fes un plec in-
vers perquè cada punta desapare-
gui dins de la rosa.[35]
Si ho has fet correctament, els 
triangles blancs ja no hauran de 
ser visibles.

6- Gira i repeteix. Dóna-li la volta al paper 90 graus i repeteix els passos 
3 i 4. Fes-ho per a cada costat.

5- Desdoblega el plec invers. Des-
doblega els plecs valls que aca-
bes de fer i després fes un plec in-
vers al llarg de les mateixes línies, 
doblegant el triangle petit que vas 
crear en el pas anterior dins de la 
rosa en els quatre punts.

6- Doblega les vores. El triangle 
“tallat” ara ha de tenir plecs in-
versos en cada vora “tallada”. 
Aquests et permetran fer un petit 
plec vall horitzontal a la base de 
cada, doblegant la pestanya re-
sultant cap a fora. Fes-ho en els 
quatre pètals.

4- Afegeix petits plecs vall. Ara els 
triangles “tallats” hauran de sem-
blar que tenen dues puntes talla-
des: una a l’esquerra i una petita 
a la dreta, creada pels plecs inver-
sos. Ara hauràs de doblegar el pe-
tit costat “tallat” en un angle de 45 
graus des de la base del triangle 
“tallat” (és a dir, la vora del paper).
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9- Dóna-li la volta a la rosa. El qua-
drat que vegis es convertirà en la 
part superior de la rosa.

10- Empeny en els quadrants. El 
quadrat situat en la part superior 
de la rosa ha de dividir-se en qua-
tre quadrants per plecs. Utilitza 
el dit per a pressionar suaument 
cada quadrant deixant lloc en les 
crestes que formen una “X” en la 
part superior del quadrat.

8- Dóna-li la volta i doblega les 
potes. Dóna-li la volta a la rosa de 
manera que puguis veure l’inte-
rior blanc. Després, una per una, 
doblega cadascuna de les potes 
del triangle.
Introdueix els extrems un dins 
de l’altre perquè puguis tancar 
l’obertura de la rosa.

11- Gira el paper. Col·loca un dit 
en cadascun dels quatre qua-
drants al voltant de la “X” i gira 
amb suavitat.
Això ha de donar-li a la part supe-
rior de la rosa una aparença més 
espiralada i orgànica, a diferència 
de les línies impreses de la “X”.

7- Crea les potes. Uneix els pètals per a crear unes “potes”. 
Uneix cada joc de pètals de manera que el costat dret es trobi just darre-
re del costat esquerre. Pressiona els plecs per a mantenir-los en el seu 
lloc. El resultat ha de ser quatre potes punxegudes i molt resistència.
Si ho has fet bé, podràs veure una superfície petita o sense cap part 
blanca en les potes quan observis a la rosa des del costat.

13- Enrotlla els pètals. Amb els 
dits, presa cada pètal per la pun-
ta i enrotlla’l cap al centre per a 
després deixar-lo anar. Això crearà 
uns pètals arrissats.

12- Fes una espiral.
Utilitza unes pinces per a subjec-
tar la part central del que va ser 
la “X” i continua girant lenta però 
fermament anant amb compte de 
no trencar el paper.
A mesura que ho fas, el centre 
de la rosa s’enfonsarà a l’interior, 
creant així una aparença més rea-
lista.
És possible que necessitis diver-
sos intents perquè surti bé.
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5 Afegir tija

1- Aconsegueix un full de paper 
nou. Si vols agregar una tija de 
paper, comença amb un full de 
paper nou, de preferència de co-
lor verd.

2- Comença amb el costat blanc 
cap amunt i doblega’l a la meitat. 
Fes un plec vall de cantonada a 
cantonada, creant així dos trian-
gles. Després, desdoblega.

3- Doblega les cantonades cap a 
dintre. Crea dos plecs valls més, 
doblegant les cantonades es-
querra i dreta cap al plec central, 
creant així una forma de cometa.

4- Repeteix el procés. Doblega les 
cantonades novament cap al plec 
central. Després fes-ho una vega-
da més. Ara hauràs de tenir una 
forma de cometa molt prima.

5- Dóna-li la volta i doblega cap 
amunt. Volteja la tija perquè les 
vores del paper apuntin cap a la 
part oculta, després doblega la 
punta inferior cap a la superior.

6- Doblega-ho a la meitat. Ara, do-
blega la tija a la meitat al llarg de 
l’eix vertical.

7- Doblega els costats cap avall i 
després feix un plec invers. Doble-
ga la part exterior (la que serà la 
fulla) del paper cap a fora, lluny de 
l’interior (tija), creant així dos plecs 
diagonals. Després, fes un plec 
invers de la fulla en direcció opo-
sada a la tija. D’aquesta manera, 
quedarà un plec en el centre.

Consells

Assegura’t que els plecs siguin ferms i precisos. Alinea les vores amb 
cura abans de fer el plec.
No és necessari que utilitzis paper de color, però li donarà a la rosa una 
aparença molt millor i si és de dos colors diferents, serà molt més fàcil 
seguir el rastre d’en quina part del procés et trobes.
També pots fer una tija amb un limpiapipas de color verd o amb un filfe-
rro en cas que no vulguis fer un de paper.
Els plecs han de ser el més rectes possible o no resultarà bé.
Al final, just abans de girar els pètals, si doblegues les quatre puntes 
cap a l’interior, la rosa lluirà molt més real.

8- Uneix la tija. Introdueix l’extrem 
punxegut de la tija a través del 
forat petit situat en la part inferior 
de la rosa on s’uneixen totes les 
“potes”.

Felicitats!
Ja tens la 
teva rosa de 
Sant Jordi!


