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Instruções Gerais para Montagem
• Tesouras afiadas.
• Faca de cortar papel (estilete) 
• Pinças resistentes com ponta macia/ suave.	
• Régua de metal para marcar as dobras.
• Palitos para alcançar os cantos estreitos e pequenos e passar cola.
• Cola branca.
• Recomendado um cortador de papel bem afiado.
• Caneta sem tinta.

Você vai 
precisar:

Corte
Normalmente, uma peça para um modelo de cartão é cortada em duas etapas.

Primeiro, a peça é separada do resto das peças cortando-se em torno dela com uma tesoura.     
Não corte ao longo das linhas nesta etapa.

Uma vez que a peça é separada, você pode trabalhar nela sem danificar outras peças. É 
melhor marcar e dobrar antes de prosseguir para o corte fino.

Trabalhe em uma peça por vez
• Marque ao longo das linhas pontilhadas.
• Corte ao longo das linhas sólidas.
• Dobre nas linhas pontilhadas, mas não coloque cola em nenhuma peça ainda.

MUITO IMPORTANTE: Experimente as peças a serem coladas antes de aplicar a cola. 
Isso o ajudará a entender como as peças se encaixam e você poderá anotar quaisquer 
ajustes que sejam necessários. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de cola na 
aba indicada por um ponto preto.

Montanha

Vale

Esses são os dois tipos de dobra

A dobra em montanha geralmente 
significa que a textura está do lado 

de fora, enquanto na dobra em vale a 
textura geralmente fica do lado de 

dentro.

Marque as linhas de dobra para fazer uma dobra nítida e 
reta. É especialmente importante que as peças menores 
sejam marcadas antes de dobrar. Para marcar, coloque 
uma régua de metal ao longo da linha de dobra e 
pressione com uma ponta cega (uma caneta seca ou 
uma faca cega) ao longo da linha de dobra para 
comprimir o papel. Isso ajudará a conseguir uma dobra 
nítida.

A maioria das peças do modelo requer uma dobra em 
montanha, embora algumas usem uma dobra em vale. 
As dobras em vale serão indicadas nas peças do modelo 
com o símbolo de dobra em vale.

Dobra
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glue

• Imprima as páginas 5 a 7 em papel cartão branco (papel grosso), 
de preferência não brilhante, mas com acabamento fosco



Montando os Personagens

Faça pontos, 
corte, dobre e cole 
primeiro o lado; 
em seguida, cole o 
topo.

Opcional: antes 
de colar a parte 
inferior, cole uma 
pequena moeda 
para adicionar 
peso às 
minipessoas.

Para formar os braços:	Dobre no meio,	cole,	e 
quando secar cole ao redor do braço.

O pequeno ponto indica 
onde colocar a cola para 
prender o braço ao corpo, 
de forma que a parte interna 
da mão fique na posição 
correta com o corpo.

Estas instruções se aplicam à forma básica de todas as 
minipessoas. Algumas minipessoas possuem peças 
adicionais.

Algumas peças têm cores extras ao 
redor, como braços e acessórios de 
pessoas, por exemplo. 

Dobre essas peças ao meio e cole 
antes de cortar, para que a peça 
fique com textura dos dois lados.

Simplesmente dobre ao longo da 
linha pontilhada e aplique um pouco 
de cola, de preferência usando um 
bastão de cola.
Assim que a cola secar, corte-a. 
Você não tem que cortar na linha, 
não há problema em deixar um ou 
dois milímetros ao redor.
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Montando os Animais

Montando a manjedoura
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José

Maria
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Bebê Jesus

Gato

A Manjedoura
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Pastores

Ovelha
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Este livreto é um conjunto de amostra 
para você começar a montar as muitas 
cenas dos conjuntos de brinquedos de 
papel MiniWorld.

Visite meu site para fotos dos muitos 
outros conjuntos que incluem cenários 
detalhados, pessoas, animais e 
acessórios para ajudá-lo a recriar 
cenas dos tempos bíblicos antigos, 
retratando a história de Jesus e a vida 
de Moisés.
http://www.mylittlehouse.org/

Esses conjuntos estão disponíveis para 
download na minha loja no Etsy neste 
endereço:
https://www.etsy.com/shop/
papercraftstoys?ref=hdr_shop_menu
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