
Creagami è un kit per creare origami modulari. Questa centenaria arte giapponese, che consiste nel piegare fogli di carta al fine di 
creare delle colorate sculture, stimola lo sviluppo della creatività e viene spesso utilizzata per rilassarsi. La piegatura ripetitiva dei 
singoli cartoncini è un ottimo allenamento per lo sviluppo della concentrazione e della motricità fine. Le numerose sculture che 
si possono costruire, colorate e creative, sono un arredo perfetto per ogni angolo della casa. Il kit comprende schede di vari colori, 
ognuna con 24 cartoncini pre-tagliati e con le guide di piega, con i quali potrai realizzare i moduli necessari a creare la tua scultura 
3D. Prima di tutto è necessario creare i moduli (pagina 2), che verranno poi uniti con diverse modalità di incastro (pagina 3) al fine di 
creare la scultura. Il procedimento per creare la scultura viene spiegato attraverso il video tutorial che trovi scansionando il QR code 

sulla scatola o al link:  www.creativamente.eu/creagami.

Scopri tutti i soggetti. Mettiti alla prova seguendo i diversi livelli di difficoltà: dal più semplice fino al più complicato
Lust auf mehr? Es gibt die unterschiedlichsten Creagami Modelle zu entdecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden: Von sehr einfach bis zur besonderen Herausforderung!

Ismerd meg az összes figurát! Teszteld magad a különböző nehézségi szinteken: a legegyszerűbbtől a bonyolultakig!
Chcete ještě více? Objevte nejrůznější Creagami modely v různých stupních obtížnosti: Od těch nejjednodušších, až po ty nejsložitější, které pro Vás mohou být výzvou!
Chcete ešte viac? Objavte najrôznejšie Creagami modely v rôznych stupňoch obtiažnosti: Od tých najjednoduchších, až po tie najzložitejšie, ktoré pre Vás môžu byť výzvou!

Creagami ist ein Kreativset zum Herstellen von modularen Origami-Modellen. 
Die jahrhundertealte japanische Kunst, wundervolle bunte Modelle aus 

gefaltetem Papier herzustellen, regt die Kreativität an und wird gerne zur 
Entspannung betrieben. Das wiederholte Falten der Stanzteile aus Papier zu 
einzelnen Modulen trägt zur Förderung der Konzentration und Feinmotorik bei. Die 
zahlreichen farbenprächtigen und kreativen Modelle, die mit Creagami gebaut 
werden können, sind wunderschöne Dekorationselemente für zu Hause. Im Set 
enthalten ist Papier in unterschiedlichen Farben. Jedes Blatt ist in 24 gefalzte 
Stanzteile unterteilt, aus denen die Module für die 3D Figuren hergestellt werden. 
Zuerst müssen die Module hergestellt werden (Seite 2), die danach mit verschiedenen 
Steck-Methoden (Seite 3) zu Figuren zusammengefügt werden. Eine genaue 
Anleitung, wie die Module zu Modellen zusammengesteckt werden, ist in einem 
Video-Tutorial zu finden, welches durch Scannen des QR Codes auf der Schachtel 

oder durch folgenden Link zu sehen ist: www.creativamente.eu/creagami. 

Creagami je kreativní sada pro vytváření modulárních origami. Toto staleté 
japonské umění, které spočívá ve skládání listů papíru za účelem vytváření 

barevných modelů, stimuluje rozvoj kreativity a často se využívá k relaxaci. 
Opakované skládání papírových dílků přispívá k rozvoji soustředěnosti a jemné 
motoriky. Četné nádherně barevné a tvůrčí modely, které lze z origami postavit, 
se mohou stát překrásnými dekorativními prvky ve Vašem domě. Součástí sady 
jsou různobarevné listy papíru. Každý list papíru je rozdělený na 24 perforovaných 
dílků, ze kterých můžete vyrobit základní stavební prvky pro trojrozměrné 
modely. Nejprve je třeba vytvořit stavební prvky (strana 2), které se poté pospojují 
podle různých metod zasouvání (strana 3) tak, aby bylo možné vytvořit modely. 
Přesný návod k tvorbě modelů ze základních stavebních prvků metodou 
zasouvání naleznete na videu, které je ke zhlédnutí naskenováním QR kódu na 

krabici nebo na tomto odkazu: www.creativamente.eu/creagami.

A Creagami egy papírmodulokból álló origami készlet. Az ősi japán művészeti 
technikával meghajtogatott papírelemeket egymásba illesztve színes 

figurákat készíthetsz, ami remek szórakozást és kikapcsolódást nyújt. A 
papírmodulok ismételt hajtogatása tökéletes módszer a koncentráció és a 
finommotorikus készség fejlesztésére. Az elkészült papírfigura lakásdekorációnak is 
remekül használható. A készlet különböző színű íveket tartalmaz, melyek egyenként 
24 db elővágott lapból állnak. A színes útmutató tartalmazza a 3D-s figura 
létrehozásához szükséges alap információkat. Első lépésként szükséges a modulok 
meghajtása (2. oldal), melyek különböző illesztési módokban kombinálhatók (3. 
oldal) ahhoz, hogy testet öltsön a papírfigura. A készítési folyamatot egy útmutató 
videóban nézheted meg, amely elérhető a dobozon található QR kód beolvasásával, 

vagy az alábbi linken: www.creativamente.eu/creagami.

Creagami je kreatívna súprava na vytváranie modulárnych origami. Toto 
storočné japonské umenie, ktoré spočíva v skladaní listov papiera za účelom 

vytvárania farebných modelov, stimuluje rozvoj kreativity a často sa využíva na 
relaxáciu. Opakované skladanie papierových dielikov prispieva k rozvoju 
sústredenosti a jemnej motoriky. Početné nádherne farebné a tvoriace modely, ktoré 
je možné z origami postaviť, sa môžu stať prekrásnymi dekoratívnymi prvkami vo 
Vašom dome. Súčasťou súpravy sú rôznofarebné listy papiera. Každý list papiera je 
rozdelený na 24 perforovaných dielikov, z ktorých môžete vyrobiť základné stavebné 
prvky pre trojrozmerné modely. Najskôr je potrebné vytvoriť stavebné prvky (strana 
2), ktoré sa potom pospájajú podľa rôznych metód zasúvania (strana 3) tak, aby bolo 
možné vytvoriť modely. Presný návod na tvorbu modelov zo základných stavebných 
prvkov metódou zasúvania nájdete na videu, ktoré si môžete pozrieť naskenovaním 

QR kódu na krabici alebo v tomto odkaze: www.creativamente.eu/creagami.
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Capovolta
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COME REALIZZARE IL MODULO BASE
HERSTELLUNG DER EINZELNEN MODULE • A PAPÍRMODUL ELKÉSZÍTÉSE

VÝROBA ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ • VÝROBA ZÁKLADNÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV

ORA SEI PRONTO PER IMPARARE TUTTI I DIVERSI INCASTRI
JETZT GEHT´S WEITER MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN STECK-METHODEN • MOST MÁR KÉSZEN ÁLLSZ MEGISMERNI A KÜLÖNBÖZŐ ILLESZTÉSEKET

 A NYNÍ SE NAUČÍTE RŮZNÉ METODY ZASOUVÁNÍ • A TERAZ SA NAUČÍTE RÔZNE METÓDY ZASÚVANIA

TIPOLOGIE DI INCASTRI
STECK-METHODEN • AZ ILLESZTÉSEK TÍPUSAI • METODY ZASOUVÁNÍ • METÓDY ZASÚVANIA

Ora sei pronto per creare la scultura seguendo il video tutorial che trovi scansionando il QR code sulla scatola o al link www.creativamente.eu/creagami 
Mithilfe dieser Methoden können die Modelle anhand der Anleitung zusammengesteckt werden. Die Anleitung ist durch Scannen des QR Codes auf der Schachtel oder durch diesen Link verfügbar: www.creativamente.eu/creagami 
Most már Te is elkészítheted a papírfigurát az útmutató videó segítségével, mely elérhető a dobozon található QR kód beolvasásával, vagy az alábbi linken: www.creativamente.eu/creagami 
S pomocí těchto metod můžete podle návodu tvořit modely. Návod je k dispozici prostřednictvím naskenování QR kódu na krabici nebo na tomto odkazu: www.creativamente.eu/creagami 
Pomocou týchto metód môžete podľa návodu tvoriť modely. Návod je k dispozícii prostredníctvom naskenovania QR kódu na krabici alebo na tomto odkaze: www.creativamente.eu/creagami

Stacca tutti i cartoncini
Die Stanzteile vorsichtig vom Blatt trennen 

Szedd ki a lapokat
Z listu papíru opatrně vyjměte jednotlivé dílky

Z listu papiera opatrne vyberte jednotlivé dieliky

Normale • Normal • Alap • Normální • Normálne

Tasca vuota • Einseitig • Üres zseb • Jednostranné • Jednostranné

Punta vuota • Freie Spitzen • Üres csúcs
Volná špička • Voľná špička

4 punte • 4 Spitzen •  4 csúcs
4 špičky • 4 špičky

Sotto sopra • Auf den Kopf gestellt
Felfordított • Vzhůru nohama • Hore nohami

Infilato • Dazwischen gesteckt
Beszúrt • Zasunuté mezi • Zasunuté medzi

Attività manuale • Gebastelt • Behajtott
Kreativní • Kreatívne

Doppia punta • 3 Spitzen •  Dupla csúcs • Dvojitá špička • Dvojitá špička

Invertito • Verkehrt • Fordított • Obrácené • Obrátené Inserto • Ineinander • Behelyezett • Do sebe • Do seba

Piega la parte in alto a destra
Den rechten oberen Teil nach hinten falten

Hajtsd mögé a jobb felső fület
Pravý horní díl ohněte dozadu

 Pravý horný diel ohnite dozadu

Ecco il modulo
Das Modul ist fertig

Készen is van egy papírmodul
Základní stavební prvek je hotový

Základný stavebný prvok je hotový

Impugna il modulo tra pollice e indice
Das Modul zwischen Daumen und Zeigefinger halten 

Fogd össze a két csúcsát
Stavební prvek podržte mezi palcem a ukazováčkem
Stavebný prvok podržte medzi palcom a ukazováčikom

Piega la parte in alto a sinistra
Den linken oberen Teil nach hinten falten

Hajtsd mögé a bal felső fület
Levý horní díl ohněte dozadu

Ľavý horný diel ohnite dozadu

Piega verso l’esterno 
Die Seiten nach hinten falten

Hajtsd kifelé 
Strany ohněte dozadu
Strany ohnite dozadu

Esegui la prima connessione
Die erste Steckverbindung durchführen

Hozd létre az első illesztést egy másik modullal
Proveďte první spojení prvků
Urobte prvé spojenie prvkov

Connetti i moduli sullo stesso lato per allargare le tasche

Die Module in einer Reihe ineinander stecken, um die Taschen zu weiten

A zsebek tágításával nyomd egymásba a modulokat

Stavební prvky zasuňte do sebe na stejné straně

Stavebné prvky zasuňte do seba na rovnakej strane

Chiudi completamente
Hinten zusammendrücken

Csukd össze teljesen
Vzadu stiskněte

Vzadu stlačte

Guarda il lato con la parte in rilievo
Den Teil mit der gewölbten Falzlinie nach oben halten

A hajtásvonal domború része legyen feléd 
Dílek držte kratší stranou se dvěma špičkami směrem nahoru 
Dielik držte kratšou stranou s dvomi špičkami smerom hore

Piega la parte in basso a destra
Die rechte Seite nach oben falten

 Hajtsd fel a jobb alsó oldalát 
Pravou stranu ohněte nahoru 

Pravú stranu ohnite hore

Piega la parte in basso a sinistra
Die linke Seite nach oben falten

 Hajtsd fel a bal alsó oldalát 
Levou stranu ohněte nahoru 

Ľavú stranu ohnite hore
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Ora sei pronto per creare la scultura seguendo il video tutorial che trovi scansionando il QR code sulla scatola o al link www.creativamente.eu/creagami 
Mithilfe dieser Methoden können die Modelle anhand der Anleitung zusammengesteckt werden. Die Anleitung ist durch Scannen des QR Codes auf der Schachtel oder durch diesen Link verfügbar: www.creativamente.eu/creagami 
Most már Te is elkészítheted a papírfigurát az útmutató videó segítségével, mely elérhető a dobozon található QR kód beolvasásával, vagy az alábbi linken: www.creativamente.eu/creagami 
S pomocí těchto metod můžete podle návodu tvořit modely. Návod je k dispozici prostřednictvím naskenování QR kódu na krabici nebo na tomto odkazu: www.creativamente.eu/creagami 
Pomocou týchto metód môžete podľa návodu tvoriť modely. Návod je k dispozícii prostredníctvom naskenovania QR kódu na krabici alebo na tomto odkaze: www.creativamente.eu/creagami
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Creagami è un kit per creare origami modulari. Questa centenaria arte giapponese, che consiste nel piegare fogli di carta al fine di 
creare delle colorate sculture, stimola lo sviluppo della creatività e viene spesso utilizzata per rilassarsi. La piegatura ripetitiva dei 
singoli cartoncini è un ottimo allenamento per lo sviluppo della concentrazione e della motricità fine. Le numerose sculture che 
si possono costruire, colorate e creative, sono un arredo perfetto per ogni angolo della casa. Il kit comprende schede di vari colori, 
ognuna con 24 cartoncini pre-tagliati e con le guide di piega, con i quali potrai realizzare i moduli necessari a creare la tua scultura 
3D. Prima di tutto è necessario creare i moduli (pagina 2), che verranno poi uniti con diverse modalità di incastro (pagina 3) al fine di 
creare la scultura. Il procedimento per creare la scultura viene spiegato attraverso il video tutorial che trovi scansionando il QR code 

sulla scatola o al link:  www.creativamente.eu/creagami.

Scopri tutti i soggetti. Mettiti alla prova seguendo i diversi livelli di difficoltà: dal più semplice fino al più complicato
Lust auf mehr? Es gibt die unterschiedlichsten Creagami Modelle zu entdecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden: Von sehr einfach bis zur besonderen Herausforderung!

Ismerd meg az összes figurát! Teszteld magad a különböző nehézségi szinteken: a legegyszerűbbtől a bonyolultakig!
Chcete ještě více? Objevte nejrůznější Creagami modely v různých stupních obtížnosti: Od těch nejjednodušších, až po ty nejsložitější, které pro Vás mohou být výzvou!
Chcete ešte viac? Objavte najrôznejšie Creagami modely v rôznych stupňoch obtiažnosti: Od tých najjednoduchších, až po tie najzložitejšie, ktoré pre Vás môžu byť výzvou!

Creagami ist ein Kreativset zum Herstellen von modularen Origami-Modellen. 
Die jahrhundertealte japanische Kunst, wundervolle bunte Modelle aus 

gefaltetem Papier herzustellen, regt die Kreativität an und wird gerne zur 
Entspannung betrieben. Das wiederholte Falten der Stanzteile aus Papier zu 
einzelnen Modulen trägt zur Förderung der Konzentration und Feinmotorik bei. Die 
zahlreichen farbenprächtigen und kreativen Modelle, die mit Creagami gebaut 
werden können, sind wunderschöne Dekorationselemente für zu Hause. Im Set 
enthalten ist Papier in unterschiedlichen Farben. Jedes Blatt ist in 24 gefalzte 
Stanzteile unterteilt, aus denen die Module für die 3D Figuren hergestellt werden. 
Zuerst müssen die Module hergestellt werden (Seite 2), die danach mit verschiedenen 
Steck-Methoden (Seite 3) zu Figuren zusammengefügt werden. Eine genaue 
Anleitung, wie die Module zu Modellen zusammengesteckt werden, ist in einem 
Video-Tutorial zu finden, welches durch Scannen des QR Codes auf der Schachtel 

oder durch folgenden Link zu sehen ist: www.creativamente.eu/creagami. 

Creagami je kreativní sada pro vytváření modulárních origami. Toto staleté 
japonské umění, které spočívá ve skládání listů papíru za účelem vytváření 

barevných modelů, stimuluje rozvoj kreativity a často se využívá k relaxaci. 
Opakované skládání papírových dílků přispívá k rozvoji soustředěnosti a jemné 
motoriky. Četné nádherně barevné a tvůrčí modely, které lze z origami postavit, 
se mohou stát překrásnými dekorativními prvky ve Vašem domě. Součástí sady 
jsou různobarevné listy papíru. Každý list papíru je rozdělený na 24 perforovaných 
dílků, ze kterých můžete vyrobit základní stavební prvky pro trojrozměrné 
modely. Nejprve je třeba vytvořit stavební prvky (strana 2), které se poté pospojují 
podle různých metod zasouvání (strana 3) tak, aby bylo možné vytvořit modely. 
Přesný návod k tvorbě modelů ze základních stavebních prvků metodou 
zasouvání naleznete na videu, které je ke zhlédnutí naskenováním QR kódu na 

krabici nebo na tomto odkazu: www.creativamente.eu/creagami.

A Creagami egy papírmodulokból álló origami készlet. Az ősi japán művészeti 
technikával meghajtogatott papírelemeket egymásba illesztve színes 

figurákat készíthetsz, ami remek szórakozást és kikapcsolódást nyújt. A 
papírmodulok ismételt hajtogatása tökéletes módszer a koncentráció és a 
finommotorikus készség fejlesztésére. Az elkészült papírfigura lakásdekorációnak is 
remekül használható. A készlet különböző színű íveket tartalmaz, melyek egyenként 
24 db elővágott lapból állnak. A színes útmutató tartalmazza a 3D-s figura 
létrehozásához szükséges alap információkat. Első lépésként szükséges a modulok 
meghajtása (2. oldal), melyek különböző illesztési módokban kombinálhatók (3. 
oldal) ahhoz, hogy testet öltsön a papírfigura. A készítési folyamatot egy útmutató 
videóban nézheted meg, amely elérhető a dobozon található QR kód beolvasásával, 

vagy az alábbi linken: www.creativamente.eu/creagami.

Creagami je kreatívna súprava na vytváranie modulárnych origami. Toto 
storočné japonské umenie, ktoré spočíva v skladaní listov papiera za účelom 

vytvárania farebných modelov, stimuluje rozvoj kreativity a často sa využíva na 
relaxáciu. Opakované skladanie papierových dielikov prispieva k rozvoju 
sústredenosti a jemnej motoriky. Početné nádherne farebné a tvoriace modely, ktoré 
je možné z origami postaviť, sa môžu stať prekrásnymi dekoratívnymi prvkami vo 
Vašom dome. Súčasťou súpravy sú rôznofarebné listy papiera. Každý list papiera je 
rozdelený na 24 perforovaných dielikov, z ktorých môžete vyrobiť základné stavebné 
prvky pre trojrozmerné modely. Najskôr je potrebné vytvoriť stavebné prvky (strana 
2), ktoré sa potom pospájajú podľa rôznych metód zasúvania (strana 3) tak, aby bolo 
možné vytvoriť modely. Presný návod na tvorbu modelov zo základných stavebných 
prvkov metódou zasúvania nájdete na videu, ktoré si môžete pozrieť naskenovaním 

QR kódu na krabici alebo v tomto odkaze: www.creativamente.eu/creagami.
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