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Japansk Vifte

1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten.  

2. Servietten bøjes én gang til. 

3. Servietten lægges i fem læg.  

4. Alle steder, hvor kanterne er dobbelt, brydes den nederste 
    del ned på begge sider.



Bestiklommen

1. Læg servietten fladt på bordet med bagsiden opad. Fold den 
herefter på midten.

2.Fold herefter servietten til kvart størrelse. 

3. Orientér servietten sådan, at det åbne hjørne peger væk fra dig. Fold 
det øverste lag diagonalt mod hjørnet tættest på dig selv.

4.Vend servietten, så undersiden vender op ad. 

5.  Fold servietten 1/3 ind fra højre.

6.  Fold servietten 1/3 ind fra venstre.

7. Vend servietten og glat den ud. Servietten er nu klar til det pæne 
sølvbestik.



Bispehuen

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den på midten, så den 
åbne side vender ind mod dig.

2. Fold det øverste højre hjørne diagonalt sådan, at spidsen lander midt 
på siden, der peger ned mod dig.   

3. Fold nederste venstre hjørne diagonalt væg fra dig.  

4. Vend servietten om, og drej servietten således, at de spidse ender 
peger mod venstre og højre.

5. Fold den nederste halvdel op og væk fra dig, så de fjerne kanter lig-
ger ovenpå hinanden.

6. Ræk ind under højre det og vip spidsen ud, sådan at servietten får to 
“hugtænder” .

7. Rul forsigtigt halvdelen af venstre “tand” ind under højre tand 

8. Vend servietten om, og drej servietten, så spidserne peger væk fra 
dig.

9. Fold højre trekant mod venstre,  og put den ind i den anden trekant.

10. Åben servietten op, og form den, så den kommer til at ligne en hat.



1. Læg servietten med undersiden opad.

2. Fold servietten diagonalt.

3. Drej servietten, så trekantens længste side peger mod venstre.

4. Fold det fjerneste hjørne ned mod dig selv,  som vist på tegningen.

5. Fold herefter det øverste stykke ned sådan, at den franske fold ligger 
færdigt. 

Den franske fold



Den stående vifte

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold servietten på midten 
med den åbne side rette mod dig.

2.  Lav et “harmonikafold” startende fra højre, og stop ca 5-6 cm fra 
venstre kant. 

3.  Fold servietten på midten med “harmonikafoldet” på ydersiden.

4. Fat det øverste hjørne af den ufoldede del af servietten, ogfold den 
diagonalt ind mod “harmonikafoldet”.

5. Læg det diagonalt foldede hjørne ind  i harmonikatfoldet, så du har 
en serviet, der ligner det næstsidste billede.

6. Åben servietten og den stående vifte står nu klar. 



Diamanten

-

1.  Læg servietten med bagsiden opad.

2.  Fold servietten på midten, så de åbne sider vender ind mod dig.

3. Fold igen servietten på midten, fra venstre mod højre.

4. Fat højre hjørne af øverste lag, og fold det diagonalt  - op mod ven-
stre hjørne.

5. Gør det samme med næste lag, men stop et lille stykke før de sidst 
foldede lag.

6. Denn procedure gentages med de resterende lag.

7. Efter det sidste lag er foldet, foldes de to vinger bagom, som vist på 
tegningen.  Diamanten er nu klar.



Dobbeltplisse

1. Læg den ene serviet med bagsiden opad, og fold den på midten som 
vist på tegningen. 

2.  Fold igen servietten på midten - fra venstre til højre. 

3. Det øverste lag foldes tilbage over mod det lukkede hjørne, hvor ved 
der dannes en lille lomme. 

4. En kravdrat-foldet serviet i samme størrelse eller mindre lægges ind i 
lommen - med serviettens åbne hjørne pegende ud.

5. En trekant (øverste lag) fra hver side foldes som harmonika ind ind 
mid midten. 

6. Servietten foldes nu diagonalt bagom, som vist i figuren.

7. bøj begge hjørner bagom sådan, at servietten nu kan stå op. Finito!



Glasliljen

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold servietten diagonalt ind 
mod dig selv. 

2. Fat den åbne ende - tættest på dig - og fold servietten op sådan, at  
spidsen stikker ca 2 centimeter forbi den modstående side. 

3. Fold servietten som en harmonika, som vist i figuren.

4. Fat hårdt om den nederste del af servietten, og sæt denne del ned i 
et glas.

5. Form eventuelt den øvre del således, at servietten får en viftelig-
nende figur. 



Kronen

1. Læg servietten med bagsiden opad,  og fold den diagonalt, så det 
åbne hjørne peger væk fra dig. 

2.  Fold venstre og højre hjørne diagonalt op, så deres spidser lander på  
trekantens fjerne hjørne. 

3. Fold den nederste 1/3 af servietten op. 

4. Fold herefter spidsen af den opfoldede 1/3 tilbage igen, så spidsen  
lander på den nederste kant. 

5. Forbind herefter venstre og højre hjørne, ved at putte dem ind i hina
nden,  så en cylinder dannes.

6.  Stil cylinderen op, og ryk forsigtigt vingerne ned, så kronen står 
færdig.



Kræmmerhuset

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den diagonalt. 

2.  Orienter servietten sådan, at det åbne hjørne peger væk fra dig.

3. Fold de to yderhjørner diagonalt op, så deres spidser lander på 
trekantens fjerneste spids, som vist i 2., 3. og 4. figur. 

4. Fold den nederste trediedel af servietten op. Et strygejern kan blive 
nødvendigt for, at stumpen ligger tæt.

5. Fold både venstre og højre side om bag servietten. Kræmmerhuset 
er nu klar.



Liljen

1.  Læg servietten med bagsiden opad, og fold den på midten ind mod 
dig selv. 

2.  Fold herefter igen servietten på midten fra venstre mod højre. 

3.  Fold servietten som en harmoninka - startende fra øverste højre 
hjørne ned mod hjørnet nederst til venstre. 

4. Bøj servietten på midten, som vist i figuren - og put den ned i glasset. 

5. Løsn forsigtig de løse hjørner med fingrene, så servietten tager form 
som en fyldig blomst. Voila!



Paradisfuglen

1.  Læg servietten med bagsiden opad, og fold servietten til kvart stør-
relse, som vist i de to øverste billeder.

2. Fold servietten diagonalt, så du nu har en trekant. Vend trekanten 
sådan, at treakantens lange side peger peger ind mod dig, og den 
åbne spids peger væk fra dig.

3.  Fold højre hjørne diagonalt, som vist på tegningen. Brug evt et stry-
gejern til at flade det ud.  

4. Gør det samme med venstre hjørne. 

5. Fold du to “vinger” som som peger mod dig ind under den under-
liggende trekant, så du igen har en trekant foran dig.

6.  Fold trekanten på midten,  og lad bunden falde lidt ud på bordet.

7. Mens du har godt fat i servietten, kan du løfte fjererne en efter en. 
Startende fra serviettens laveste punkt. 



Pilen

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold det på midten ind mod 
dig selv.

2. Fat øverste højre hjørne, og vip det diagonalt ind mod dig selv, som 
vist i figuren. 

3. Gør det samme med øverste venstre hjørne.

4. Fold den højre flap diagonalt mod højre.

5. Fold venstre flap diagonalt mod venstre.

6. Fat venstre og højre side af trekanten, og pres dem forsigtigt mod 
hinanden sådan, at trekantens midte buer op. Finito!



Pyramiden

2. Drej servietten sådan, at den åbne side vender bort fra dig. 

1. Læg servietten med bagsiden op. Fold herefter  servietten diagonalt, 
som vist i det første billede.

3. Fold det højre hjørne op til midterste spids, som vist i 3. billede.    

4. Gør herefter det samme med venstre hjørne. 

5.  Vend servietten om sådan, at den glatte side vender opad.

6. Fold herefter servietten på midten, sådan at fjerneste hjørne møder 
det tætteste hjørne.  Vend herefter servietten igen, fortsat med den 
åbne ende pegende mod dig.

7.  Bøj servietten på midten sådan, at der dannes en smuk stående 
pyramide.



Ringviften

1.  Læg servietten med bagsiden opad, og fold den på midten som vist 
på tegningen. 

2.  Tryk hårdt på den sammenfoldede serviet og åben den igen. Serviet-
ten skulle nu gerne have en pressefold.

3. Harmonikafold herefter servietten sådan, at den sidste fold flugter 
med pressefolden. 

4.  Fold herefter færdig på harminikafolden.

5.  Bøj nu servietten på midten som vist på tegningen.  

6.  Sæt serviet ringen på den nedserste del, og lad viften springe ud. 



Rosen

1. Læg servietten med bagsiden opad. 

2-3. Fold alle hjørnerne ind mod midten. 

4-6. Fold igen samtlige hjørner ind mod midten, så servietten nu har 
kvart størrelse.

7. Vend servietten om.

8-9. Fold atter samtlige hjørner ind, så de mødes midt på servietten. 
Placér et glas midt på servietten og hold det nede mod servietten med 
din ene hånd.. 

10.  Mens glasset presses mod servietten, rækker du ind under serviet-
ten ved hjørnerne og trækker de underliggende stykker serviet ud. 

11. Fjern glasset fra servietten. 

12. Ønsker du flere blade, kan du vælge at trække små blade ud fra 
siderne, som vist på billedet.
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Rosenknoppen

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den diagonalt.

2. Orientér servietten således, at trekantens længste side peger mod 
dig. 

3.  Fold venstre og højre hjørne diagonalt op mod trekantens fjerne 
hjørne, som vist i 2., 3. og 4. figur.

4. Vend servietten om, med den glatte side op, og stadig med serviet-
tens åbne ende pegende væk fra dig.  

5. Vip nederste del af servietten ca.  3/4 op på servietten, og vend igen 
servietten om.  

6. Vip begge sider op, så de mødes på midten. Forbind dem ved at 
“putte“ dem ind i hinanden.

7.  Servietten kan nu stå op.



Rutsjebanen

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den på midten, som vist 
på tegningen. Sørg for at den åbne ende peger ind mod dig. 

2.  Fold servietten på midten fra venstre mod højre. 

3. Læg servietten sådan, at den åbne ende nu peger væk fra dig, og 
fold herefter servietten diagonalt fra den åbne ende ind mod dig selv.  

4. Fold det øverste lag tilbage som vist i figuren.  Lav folden ca.  1,5 cm 
fra den øvre kant.

5. Vend servietten, så undersiden nu vender opad, og fold den på 
midten fra venstre mod højre.  

6. Åben servietten en smule, stil den op og “Rutsjebanen” er nu færdig. 



Sejlet

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den på midten, som vist 
på tegningen.

2. Vip øverste højre hjørne ned på midten af siden, der peger ind mod 
dig.

3. Gør tilsvarende med øverste venstre hjørne.

4. Fold herefter trekanten på midten, som vist på tegningen,

5. Stil trekanten op, så den ligner et sejl. Finito!



Skjorten

1. Læg servietten med bagsiden opad.

2.Fold de fire kanter ind mod midten af servietten, som vist på tegningen.

3. Fold den nederste højre side ind til midten, så kanten flugter med 
serviettens midtpunkt.  Gør herefter det samme med den modstående 
side. 

4. Vend servietten om, og fold de øverste 1-2 centimeter ned. Dette 
bliver skjortens krave.  

5. Vend igen servietten om, og fold de øverste to hjørner diagonalt ind, 
så spidserne lander på midtlinien. 

6. fat de hjørner nederst midt på servietten  og vip dem diagonalt ud til 
hver sin side.  Disse bliver til skjortens ærmer. 

7. Fat den nederste del af servietten med de udslåede vinger, og fold 
den bag om den øverste del.  Skjorten er nu klar.



Slipset

1. Læg servietten med bagsiden opad, og med en af spidserne peg-
ende ind mod dig.

2.  Fold højre hjørne 1/3-del ind, som vist på tegningen.  

3.  Gør de samme med  venstre hjørne

4.  Fold den øvre højre side en 1/3  ind, som vist i figuren.

5. Vip venstre del ind til højre således, at slipsefiguren fremstår sym-
metrisk. 

6. Tag den øverste 1/3 af slipset, og vip den diagonalt til venstre. Vend 
herefter slipset om.

7. Tag fat i den venstre-pegende spids og rul den en enkelt gang om 
slipsets hovede, for at danne en knude. Gem den overskydende del 
bag slipset.



Stearinlys viften

1.  Læg servietten med bagsiden opad, og fold begge sider ind til 
midten.

2.  Tag hver af de fire hjørner, som nu er placeret midt på servietten, og 
fold dem diagonalt ud til siderne, som vist i tredie figur.

3.  Fat det nederste af servietten og rul op til midten af servietten.  Jo 
strammere, jo bedre.

4.  Lav herefter et “harmonika-fold” på den øvre del af servietten.

5.  Bøj servietten på midten, med rullen inderst. 

6.  Put servietten ned i et glas, og fold vingerner ud.



Stearinlyset

1. Læg servietten med bagsiden opad, og fold den diagonalt.

2. Fold den lange (lukkede) side ca 2 cm ind. 

3. Rul den herefter stramt fra en af siderne mod den anden sådan, at 
servietten tager form som en cylinder. 

4.  Brug evt en klips eller servietring til at holde sammen på cylinderen, 
og stil “lyset” på tallerkenen. 



Hent 
mere

inspiration på:
www.asp-holmblad.dk


