Fai o teu propio
Castelo de Soutomaior
en Pop-Up
Materiais:
- 1 folla de papel cadriculado de formato
DIN A4.
- Tesoiras.
- Cúter.
- Pegamento de barra.
- Lápis.
- Instrumentos de debuxo (Bolígrafos,
lápices de cores, ceras, rotuladores,etc.
*Recoméndase traballar sobre un
soporte que se poida ensuciar e sobre o
que se poida cortar con cuter, como
unha táboa ou un cartón.
*Lee todas as instruccións antes de
comezar.

Comezamos!!!!

1º Paso:
Debuxar con un lápis as pezas tal e como se mostra na imaxe,
respetando as proporcions e as formas.

Recoméndase pintar as liñas de
cores azul, verde e vermello como
se ve nesta imaxe. Estas
corresponden a zonas de dobraxe e
corte respectivamente.

O importante de estas duas pezas da imaxe
da esquerda, e debuxar o contorno.
Despois o interior e unha cuestión estética.
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2º Paso:
Dar cor, decorar e ornamentar. Neste paso habera que pulir
todolos detalles estéticos mediante o uso das ferramentas de
debuxo. E importante que esta parte se realice neste momento,
posto que unha vez recortado, resulta mais complicado levalo a
cabo.
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3º Paso:
Cortar. Recortarase pola liña de maneira que queden catro pezas coma
na imaxe de arriba.
As dúas pezas que conforman o castelo deberán ser recortadas polo
contorno, como se mostra nas imaxes inferiores.
En canto a peza da imaxe inferior da dereita, realizarase o corte das
liñas vermellas con un cúter.
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4º Paso:
Doblar. A continuación doblarase polas liñas discontinuas as duas
pezas de maior tamaño.
As liñas discontinuas azuis dobranse nun sentido, mentras que as liñas
verdes dobranse no sentido contrario.
Nas imaxes de abaixo podese apreciar como debe quedar a segunda
peza con máis detalle.

4

5º Paso:
Pegar. O primeiro que hai que facer e pegar as pezas que aparecen na
imaxe superior entre sí.
Si observamos a parte delimitada e coloreada na peza da esquerda,
veremos que coincide cos ocos xerados o doblar os volumes da peza
da dereita.
Teremos que encaixar unha
peza sobre a outra,
impregnando de
pegamento as partes
brancas.
O resultado será como o da
imaxe da esquerda.
*Recoméndase pegar
primeiro unha parte e
despois a outra, con
paciencia.
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O seguinte será pegar as duas pezas
restantes, que conforman o castelo.
Primeiro pegase a parte da torre, tal
como se mostra no gráﬁco superior.
O resulado será como o da imaxe da
esquerda.

Para rematar pegarase a parte da
muralla, tamen seguindo o modelo que se
mostra no gráﬁco superior.
O resultado sería como o que se ve na
imaxe da esquerda.
E....

Listo para colgar!!!
Animádevos!!!
Fabián Piñeiro 2020
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