La rosa di Andrea ( Andrea's Rose )
Modell og diagrammer av J.C. Nolan
Oversatt til norsk av Thomas Moe
Synkefolder er ofte en utfordring for foldere når de begynner å folde middels
vanskelige modeller. Men de er ikke egentlig spesielt vanskelige når man har
lært seg å utføre dem korrekt. Andrea's Rose er designet for å lære korrekt
metode for å utføre senkinger, og med unntak av å lage vindmølle-basen, består
modellen utelukkende av synkefolder. Det vil gå lettere etter hvert som du
folder og foldene blir mindre, fordi øvelse gjør mester. Modellen kan foldes av
alle typer papir, men folie er vanskeligere. Et 20cm ark vil gi en 10cm modell.

1. Fold og fold ut.

2. Fold og fold ut.

4. Fold og fold ut,
og snu papiret.

5. Slik.

3. Fold og fold ut.

6. Fold og fold ut alle fire
hjørnene. Snu papiret.

B

B

C

A

A

D
7. Følg foldene og bring punktene A og B inn til midten.

8. Dette viser hvordan
folden ser ut halvveis.
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9. Gjenta steg 7 på C og D.

10. Dette er en ferdig
vindmølle-base. Vri
modellen 45 grader.

11. Steg 11-15 viser korrekt metode
for å utføre en åpen synkefold på
topp-hjørnet. Når du er komfortabel
med metoden, kan steg 13-15 utføres
i ett steg uten å folde ut modellen.
Fold alle lagene inn mot midten.

12. Fold alle lagene ut igjen.

A
A
B

C

13. Dra flik A hele
veien opp, slik at B
og C også åpnes.
B

C

B

C
A

14. Fold inn igjen ved å følge
eksisterende folder, men de tre
linjene med uthevet stipling skal
snus andre veien.
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15. Fullfør synkefolden ved å
folde punkt A tilbake på plass,
og fold sidene inn på veien.

A

B

C

16. Fold fliken ned.

17. Den første senkingen er ferdig. Gjenta
steg 11-16 på de tre andre hjørnene. Det
vil bli vanskeligere etter hvert, da du ikke
lenger vil kunne åpne modellen helt ut.

18. Det første laget
med synkefolder er
ferdig. Snu modellen.

Merk: Steg 19-22 viser hvordan
man utfører en åpen synkefold på
topp-hjørnet når det ikke er mulig
å åpne modellen opp. Dette kalles
spre-og-skvis-metoden for senking.
På kompliserte modeller er dette
ofte den enkleste metoden å
utføre senkinger på. Når du
ferdiggjør skvis-foldene i steg 22,
husk at den ferdige folden skal se
ut som en synkefold.
19. Fold ned ett enkelt lag.

A

B

A

A

21. Merk hvor de fire ankerpunktene er.
Bruk pekefingre på de øvre punktene
under to lag papir, og tomlene på de
nedre punktene under kun ett lag papir.
Dra hele fliken ned over midtlinjen, og
dytt spissen ned med tommel nummer
tre. Dette vil spre-skvise toppen til et
kvadrat plassert direkte over midtpunktet på modellen.

20. Fold tilbake opp.

B

B

22. Merk at kvadratet er plassert
direkte over midten av modellen.
Dette er svært viktig! Fold det
skviste papiret tilbake opp etter
eksisterende folder ved å dra ett
dobbelt lag fra hver side inn
underveis, som i steg 15.
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23. Utfør senkingen på neste
hjørne. Legg merke til fingerplassering.

24. Husk når du folder senkingen tilbake opp at du bare tar
med ett lag papir fra hver side.
Det er like enkelt å dra med seg
to lag, og du kan lett gå deg vill
hvis du ikke er forsiktig.

27. Fortsett å senke
neste nivå på samme
måte som steg 21-26.

30. Tre nivåer av synkefolder er nå
ferdige. Fortsett å legge til nivåer til
øynene går i kryss, papiret revner
fullstendig eller du er fornøyd med
resultatet. Som en utfordring, prøv å
fullføre 8 nivåer på et 20cm ark.

25. Gjenta senkingen på
de to siste hjørnene.

26. På dette tidspunktet burde modellen
være symmetrisk i fire retninger, hvis så ikke
er tilfelle er det gjort feil i foldingen av
synkefoldene. Da må foldene rettes opp
ellers vil ikke neste steg fungere. Som siste
utvei hvis alt går på tverke, fold ut hele
modellen og start på nytt med samme arket.
Det går mye lettere på andre forsøk!

28. Merk at det skviste kvadratet alltid er
direkte over midten av modellen. Fold
opp det skviste området som før.

31. For å fullføre modellen,
istedet for å synkefolde det
siste settet med fliker fold
dem inn til midten. Dra også
flikene ut fra baksiden.
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29. Fullfør nivået ved å
senke de tre resterende
hjørnene.

32. Modellen er ferdig.

