
Usando uma régua como guia, passe
a parte de trás da lâmina da espátula
por todas as linhas pontilhadas das
peças da máscara, pressionando 
firmemente.

Usando uma tesoura ou estilete e a
placa de corte, recorte as peças
seguindo as linhas sólidas,
em todas as peças da máscara.

Se você ainda não tiver
feito isso, faça cortes na
intersecção das orelhas do
Burro, onde estão as linhas
sólidas.
Aperte a parte de trás das
orelhas (uma por vez) e
dobre-as levemente para
que fiquem meio "bambas".

Dobre as abas na parte
de trás da boca e cole-as
no lugar,
após encaixá-las
nos buracos
inferiores da
cara do Burro.

Aplique cola em todo o
lado de trás (não-impresso)
da boca do Burro e dobre
as metades uma na outra,
de modo que o lado
impresso fique para fora.

Dobre para cima, na linha
central marcada no lado
da língua, e cole por
dentro com a fita.

Fita

Dobre para baixo, na linha central
marcada no focinho, com a face
não-impressa para dentro.
Depois, cole a frente do focinho 
com a fita adesiva, no lado de dentro.

Dobre as abas na
parte de trás do
focinho e cole-as no
lugar, após encaixá-las
nos buracos
superiores da cara
do Burro.

Cole, com fita adesiva ou cola, o 
palito de sorvete no centro da
máscara, embaixo, para servir
de suporte.

Fita

Burro
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Tiempo: 15 minutos 

Máscaras de personagem em 3-D de Shrek Terceiro              ™

Nivel: Fácil

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Preparación

• Tesoura ou estilete
• Cola multiuso
• Fita adesiva
• Espátula
• Régua de metal
• Placa de corte (opcional)
• Palito de sorvete

Material:

MONTE A MÁSCARA
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