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Vinkelns omöjliga tredelning blir enkel med origami 
 
Norio Torimoto är Origami Master av Nippon Origami Association. Han är formgivare, 
industridesigner och innovator, bosatt i Sverige sedan 1971.  Norio skapar egna origamiverk, 
håller föredrag i Origami, kreativitet och matematik med origami inom och utanför Sverige. 
Han kommer gärna till er skola och förmedlar skapandets glädje till vuxna och ungdomar.  
 
 
Inledning 
 
....en häpnadsväckande enkel metod..... 
  
På matematikbiennalen i Norrköping och  ICME 10 i Köpenhamn visade jag origami som 
verktyg för matematiklösningar. Jag visade olika fenomen  som att ”se Pytagoras sats med 
origami” och att ”skapa gyllene snittets proportioner med origami”.  
Origami kan ersätta passare och linjal i många olika sammanhang.  Men den här gången visar 
jag ett exempel på att origami kan något som passare och linjal inte kan.  
 
Det antika problemet att tredela en godtycklig vinkel bevisades av Gauss i början av 1800-
talet vara olösligt om man bara använder passare och linjal.   
 
Med origami, pappersvikning, finns det däremot en häpnadsväckande enkel metod, som 
samtidigt ger kul och pedagogisk träning på begreppen  rätvinklig och likbent. 
 
Det är så enkelt. Man gör bara ett par vikningar, så har man tre stycken likformiga trianglar 
som delar vinkeln. Det är en fantastisk metod, tyvärr är det inte jag som upptäckt den utan 
min kollega Hisashi Abe. 
 
 Ja, det är enkelt. Men det ger mycket att diskutera kring. 

 
Varifrån kommer inspirationen till metoden ?   
Varför kan man inte klara det med passare och linjal ? 

 
 Workshop 
 
.....nu finns det ett A5 mitt i A4. 
 
Workshopdeltagarna får öva både på vikningen och på demonstrationen av att den stämmer 
geometriskt.  
 
Inledningsvis böjar vi att vika helt vanliga A4-papper och ni får se 
förtrollande intressanta fenomen när papperet viks.  
 
Geometrin uppfanns av Euklides för mer än tvåtusen år sedan, linjer 
och cirklar, och han hade en linjal och en passare. Med origami kan 
man göra allt som Euklides gjorde utan någon linjal eller passare. 
Så här krångligt var det för Euklides att hitta mitten på en sträcka. ( 
Se Bild 1)  Men ni kan alla hitta mitten på den långa kanten med en 
vikning. 



Bra! Hur många vikningar behövs för att detta långsidan i fyra? En till, ja. Gör det! 
 
Det behövdes två vikningar för att dela i fyra. Men för ett  
A4- papper behövs faktiskt bara en vikning.  Vik ihop  
två diagonala hörn bara. Vik upp igen, ser ni att  
vikningen gav exakt samma fjärdedel. (Se Bild 2) 
 
Hur kan det vara så ?  Jag ska visa . Vik ihop diagonalt igen  
så att ni får en mössa. (Se Bild 3) 
Vik nu ihop de andra två hörnen så att ni får ett segel. 
( Se Bild 4)  Och vik upp allting så ser ni att de båda sneda 
vecken går genom papprets mitt punkt 
Hälften av A4 heter A5 och nu finns det ett A5 mitt i A4.  
(Se Bild 5)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska vi fortsätta att vika ”vinkelns omöjliga tredelning”........... 
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