
Materials:

- Impressora colorida
- Papel tamanho 

carta
- Cola de papel

- Régua
- Tesoura e estilete

-Lápis

Símbolos e terminologia

Partes:

Ilhas::
[1] Isaland 1 , [2] Island 2.....

As ilhas são a quantidade de 
peças necessárias para montar 
o modelo. 

Dobras e cortes

Linha de corte
Linha preta contínua 

Dobra Montanha
Linha tracejada

Dobra Vale
Linha pontilhada e 
tracejada

Dobra Montanha
Linha tracejada

Marque levemente a linha 
tracejada com o estilete e 

dobre para cima. 

Dobra Vale
Linha pontilhada e tracejada

Marque levemente a linha 
pontilhada e tracejada com o 
estilete e dobre para baixo.
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Instruções gerais



Primeiros passos:

-Imprima em cores este documento em um papel tamanho carta. Recomendamos que você use um papel espesso, como cartoli-
na e/ou papel revestido. Desta forma, o produto final terá uma estrutura mais forte.

- Comece cortando a primeira ilha ([1] Ilha 1) pela linha preta contínua. Tome cuidado para não cortar as abas. Você também 
pode usar uma régua para garantir que os cortes estão o mais retos possível. Também recomendamos que você não corte 
todas as ilhas ao mesmo tempo, é melhor avançar com uma por uma para não perder nenhuma.

- Levemente marque as linhas tracejadas com o estilete sem cortar o papel. Isso deixará mais fácil de dobrar. Se o seu papel é 
muito fino, você pode usar uma caneta sem tinta ou um hashi. Marque todas as linhas antes de dobrá-las.

- Após marcar todos os locais necessários, prossiga dobrando o papel em dobras montanha e vale respectivamente.

NOTA: Estas instruções precisam ser seguidas com todas as ilhas conforme você monta o modelo.

Como montar as diferentes ilhas:

Abas:

- Quase todas as abas têm um número que corresponde ao espaço designado para anexá-la. Se a aba não tem um número significa 
ela precisa ser colocada próxima à aba numerada.

- Os espaços onde as abas numeradas precisam ser colocadas são marcados com uma flecha com o mesmo número, como esta 
abaixo: 

14

14
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Por exemplo: 

Aba 14 na ilha precisa ser anexada ao espaço número 14 que está sinalizado pela flecha       .    A aba seguinte que não tem um 
número precisa ser anexada no espaço contínuo que também está em branco. 

Como unir as ilhas:

Abas: 

Abas precisam ser anexadas a outras ilhas marcadas por dois números:

14

2:4

2 : 4Número da ilha Número do local designado 
para colar
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Por exemplo: 

Na ilha 16 nós temos abas 13:7 e 13:6

Isso significa que essas abas precisam ser anexadas à ilha 13, porque o primeiro número indica a ilha onde as abas precisam ser 
colocadas.

Agora nós procuramos os espaços   7   e   6   na ilha 13 para anexar as duas ilhas.



Instruções gerais

5

Quando você terminar, continue trabalhando da mesma maneira com todas as ilhas.

Depois de encontrar os locais correspondentes, ponha cola e grude-as da seguinte forma:



Dicas para ter um modelo impecável

-Não use muita cola. Aplicar uma fina camada de cola com um palito de dente ou um pincel vai resultar em um modelo de 
melhor qualidade. Se você usar muita cola por engano, você pode limpar com papel que esteja sobrando. Evite usar seus 
dedos para não sujar o modelo.

- Marque as dobras com uma régua, isso vai ajudar a manter as linhas o mais retas possível. Lembre-se de evitar pressionar 
muito forte ou você pode danificar e/ou cortar o papel.

- Vá passo a passo. Corte cada ilha conforme você monta o modelo, assim você não perde nenhuma peça e consegue manter 
organizado onde cada aba vai. Você pode se guiar marcando a traseira das ilhas e espaços que precisam ser anexados.

- Sempre dobre todas as linhas antes de começar a colá-las.

- TTodas as abas precisam ser anexadas na traseira do papel. Nenhuma aba deve ficar visível.

- Tenha paciência, alguns modelos são demorados de montar mas o produto final faz o esforço valer a pena.

Instruções gerais

6


