
Mini Álbum Dobradura

Ele é baseado no “The Scrapbook Lounge”, de 02/Fev/2007 (www.tvweekly.com). Que souber inglês e 
tiver internet razoável, pode praticar a língua enquanto vê o vídeo por lá... Para os que preferirem as 
instruções  em  português,  ou  a  Internet  não  ajudar,  aqui  está  o  PAP  para  este  mini-álbum.

  

Materiais:
•

1 Papel Liso 30x30 de gramatura alta (eu preferi liso - mas estampado ou dupla face também 
servem)

• 2 Pedaços de Papel Decorado para a capa e contra-capa (aprox. 12x12)
• 2 Pedaços de Cartão (Holler?) - aprox. 9x9
• 60cm de fita (combinando com os papeis)
• Material básico (cola, fita dupla-face, régua, tesoura, base-para-corte, vincador etc)
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Instruções:

1. Pegue o papel liso de dobre-o na metade:

  

2. Dobre as 2 abas novamente no sentido longitudinal

  

>>> Deverá ficar assim:

dobrado

desdobrado  -
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3. Repita essas dobras no outro sentido. O papel ficará deste jeito:

4. Com uma tesoura ou estilete e régua (o que for mais fácil), corte onde indicado em vermelho na 
próxima figura. ATENÇÃO!! Não é para cortar até o final!!!

5. Seu papel, ficará parecendo um "M":

6. Agora, vamos começar a dobrar, como uma sanfona...
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7. Na "curva", continuar o efeito sanfona:

8. Continuar dobrando até estar  tudo dobrando.  Sempre mantendo o vai-e-vem da sanfona (seja a 
dobra horizontal ou vertical)
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>>> Ficará deste jeito:

  

9.  Agora,  vamos  começar  a  próxima  etapa.  Guarde  o  "miolo"  e  pegue  os  2  pedaços  de  papeis 
decorados e as 2 pedaços de cartão.

  

10. Passe cola em 1 dos cartões, e espalhe (com um pincel, por exemplo), por todo ele:

  

11. E cole-o sobre o verso do papel decorado:
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12. Vire este "joguinho" (papelão colado no papel decorado), de forma que você veja o papel. Com o 
auxílio da vincadeira, passando-a por toda a extensão do papel, retire as bolhas de ar que podem ter 
ficado...

  

13. Desvire o "joguinho" e corte as bordas (utilizando a ferramenta própria, ou se for fazer à mão, com 
uma tesoura, com o cuidado de não cortar rente à quina - veja o detalhe):

  

14. Na sequência, novamente com o auxílio da vincadeira, vamos marcar as dobras das abas:
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>>> Ficará desta maneira com as 4 abas dobradas:

15. Agora, vamos começar a colar as abas... Passe um pouquinho de cola em uma das abas e espalhe 
bem com o auxilio de um pincel (ou outra forma que você preferir):

  

16. Faça o mesmo na aba oposta a que você acabou de fazer:

>>> Passe a vincadeira sobre esta parte colada para tirar as bolhas. O resultado ficará desta forma:
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17. Para dobrar as outras abas, precisaremos "acertar" as pontinhas para ficar um acabamento legal. 
Para isso, pegue a vincadeira e dê um "plic" na pontinha que sobrou, como mostra na figura:

  

18. Após fazer isso, cole as abas como as anteriores. O resultado ficará assim:

>>> Repita esses passos para o outro papelão e papel decorado.

19. Para colar a fita que fechará o álbum (e ficará escondida), corte um pedaço de fita dupla-face e cole-
a no centro do quadrado formado, como mostra na figura, e cole a fita (observando bem qual o lado que 
deve ficar "para fora" - este lado deve ficar voltado "para baixo"):
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20. Finalmente, vamos colar o "miolinho" na "capa" e completar a estrutura do nosso álbum... Pegue o 
papel dobrado e verifique que lado você colará para cima. Eu tentei deixar o lado de baixo aquele que 
tinha mais vãos "fechados", para poder aproveitar e colocar tags, journaling e outras coisinhas mais, 
como se fossem bolsinhas - mas isso, não fará muita diferença no produto final...

  

21. Escolhido o lado de cima e de baixo, passe cola no papel e espalhe bem, colando na sequência, no 
meio do verso da capa - reservado. Passe a vincadeira para tirar o ar também:

  

22. Repita o processo para o outro lado:
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23. PRONTO!!! Seu mini-álbum está pronto e só falta decorá-lo!!!

  

Espero que vocês tenham gostado.

Se tiverem alguma dúvida, estou por aqui!!!

Adriana MQ Weingart – AWCards
www.awcards.compartilhandonaweb.com.br
awcards@awcards.compartilhandonaweb
awcards@gmail.com
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