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MANUALpassoa a passo

1. 

Antes de iniciar o projeto, leia todas as partes do processo de montagem, 
assim você já sabe quais serão os passo seguintes e pode se organizar com
os materiais necessários.

OBS: Criamos dois layouts, para quem é filho único e para aqueles que são em
mais irmãos... aí você que escolhe! 

2. 

MATERIAIS
- 2 folhas de papel A4 - sulfite 180 (ou outro mais grossinho de sua preferência)
- estilete
- régua de metal (pode ser de plástico, mas cuide para não deformar ela)
- tesoura
- caneta sem tinta (ou qualquer ponteira arredondada para fazer os vincos)
- cola branca
- 30 cm de fitinho de cetim
- foto sua ou da sua mãe, ou de você com ela no tamanho de 6 x 6 cm
- fita espuma (opcional)

3. Imprima as páginas 5 ou 6 e a 7.
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4. Corte na linha de cor cinza com o estilete e o auxílio da régua.
Faça os vincos na linha vermelha pontilhada.
Dobre todas as partes para dentro, mas não cole nada ainda...

5. Corte a foto em tamanho 6 x 6 cm e cole no local indicado.
Ali você pode usar a fita espuma atrás para deixar com " efeito 3D ", 
ou pode simplesmente colar.
Ah! Assine o cartão antes de colar as laterais.

corte

vinco
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6. Comece dobrando as laterais menores para dentro. 
Primeiro dobre e veja como fica, e onde você deve passar a cola.
Cole conforme a imagem.
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Depois dobre e encaixe as outras laterais. Primeiro veja como fica, depois
passe a cola nos locais indicados, aí sim cole no lugar.

PASSE COLA AQUI
e veja no detalhe 

abaixo como deve ficar

7. 

PASSE COLA 
nestes três locais,
encaixe a aba
e pressione



8. Antes de cortar a capa, faça os vincos onde indicam as flechas na impressão.
Somente depois corte na linha cinza e dobre.

9. No meio das flores na capa, você vai encontrar o risco que deverá ser cortado
para passar o fitinho. Faça este corte e passe a fita conforme a imagem.

10. Encaixe o quadrinho dentro da capa e pressione a capa para ficar justinha
no quadro, aí sim, amarre com um lacinho bem bonito.

Pronto! Seu cartão especial para o dia das Mães está finalizado! 
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CORTAR
VINCAR

VERSÃO FILHO ÚNICO



CORTAR
VINCAR

Te Amamos!

com amor ............................................................................

.................................................................................................

VERSÃO MAIS IRMÃOS



CORTAR
VINCO

CORTAR NA LINHA BRANCA
PARA PASSAR O FITILHO

CORTAR NA LINHA BRANCA
PARA PASSAR O FITILHO
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