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Κατασκευή ενός απλού κουτιού από μια σελίδα χαρτί 

 
Υλικά που χρειαζόμαστε 

Μια σελίδα χαρτί σχήματος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου.  Μπορείτε να φτιάξετε τέτοια κουτιά 
από χαρτιά διαφόρων μεγεθών, αρκεί να έχουν σχήμα 
ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Το χαρτί φωτοτυπίας Α4 ή 
χαρτί από τετράδια δουλεύει μια χαρά. Επίσης, σελίδες από 
περιοδικά μπορούν να δώσουν όμορφα χρώματα στα κουτιά 
μας, εκτός αν θέλουμε να τα χρωματίσουμε εμείς. 

 

 

 

Ας το φτιάξουμε 

 

1 Διπλώστε το χαρτί στη μέση, κατά μήκος της μακριάς του 
μεριάς και μετά ανοίξτε το πάλι.  Μετά από κάθε δίπλωμα, 
να πιέζετε κατά μήκος με τα δάχτυλά σας, για να κάνετε 
μια καλή τσάκιση. 

 

2 Διπλώστε και πάλι στη μέση το πάνω και το κάτω μέρος 
του χαρτιού μέχρι τη μεσαία τσάκιση που κάνατε 
προηγουμένως. 

 

3 Ξεδιπλώστε και πάλι το χαρτί. 

 

4 Έπειτα, διπλώστε το χαρτί κατά πλάτος της κοντής μεριάς 
του.  Μόλις κάνετε την τσάκιση, ξεδιπλώστε και πάλι. 

 

5 Διπλώστε τώρα στη μέση τις εξωτερικές πτυχές (δεξιά και 
αριστερά) του χαρτιού μέχρι τη μεσαία τσάκιση που 
κάνατε προηγουμένως. Έπειτα να μην ξεδιπλώσετε το 
χαρτί. 

 

                                                 

 Πηγή:  MURPHY, P., KLAGES, E., SHORE, L. & The Exploratorium (1997) The Science Explorer Out 
and About. New York: Henry Holt & Company, pp. 26-27. 
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6 Τώρα έχετε ένα διπλωμένο χαρτί σχήματος ορθογωνίου 
παραλληλόγραμμου με δύο πτυχώσεις διπλωμένες στη 
μέση και τρεις τσακίσεις από πάνω προς τα κάτω.  
Διπλώστε κάθε εξωτερική γωνία του χαρτιού μέχρι να 
φτάσει την πρώτη τσάκιση που βρίσκεται κοντά της. 

 

7 Υπάρχουν δύο λωρίδες χαρτί στη μέση που δεν 
καλύπτονται από τις διπλωμένες γωνίες. Διπλώστε τις 
δεξιά και αριστερά έτσι ώστε να καλύψουν τις διπλωμένες 
γωνίες. 

 

8 Περάστε τα δάχτυλά σας κάτω από τη μέση των δύο 
στενών λωρίδων που μόλις διπλώσατε και σιγά-σιγά 
τραβήξτε προς τα έξω για να σχηματιστεί το κουτί σας.  
Ίσως χρειαστεί να τσακίσετε και πάλι μερικές πτυχώσεις 
του κουτιού με τα δάχτυλά σας για να αποκτήσει ένα 
σταθερό σχήμα. Το κουτί είναι τώρα έτοιμο!! 

 

9 Εάν θέλετε να κατασκευάσετε ένα κουτί με καπάκι, 
ακολουθήστε ξανά τα βήματα 1-8 με ένα άλλο κομμάτι 
χαρτί.  Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί φωτοτυπικού ή 
σελίδες από περιοδικά, τότε μπορεί το καπάκι σας να έχει 
το ίδιο μέγεθος με το κουτί σας.  Απλά σπρώξτε το πάνω 
από το κουτί σας. Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε λεπτό 
χαρτόνι, κατασκευάστε πρώτα το καπάκι και έπειτα το 
κουτί με ένα άλλο κομμάτι χαρτόνι, με 0,3-0,5 εκ. 
μικρότερες διαστάσεις γύρω-γύρω.   

Για ένα πιο σταθερό κουτί μπορείτε πάντοτε να κόψετε 
ένα κομμάτι χαρτόνι στις διαστάσεις της εσωτερικής του 
βάσης και να το τοποθετήσετε ή να το κολλήσετε μέσα 
στο κουτί, επάνω στη βάση. 

 

 

 

Γνωρίζετε ότι οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν το χαρτί καθημερινά 
στη ζωή τους;   

Για παράδειγμα υπάρχουν τοίχοι με χαρτί στα γιαπωνέζικα σπίτια. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
αδιάβροχες χάρτινες ομπρέλες για προστασία από τη βροχή και φωτίζουν τους κήπους τους με 
χάρτινα φαναράκια. Ακόμη κάποιοι περνούν όλο τους τον καιρό προσπαθώντας να μάθουν την 
τέχνη του διπλώματος του χαρτιού (origami) και την τέχνη της χαρτοκοπτικής (kirigami). 


