Dia extra:Fabrica uma estrela de 5 pontas
Pinta a estrela. Recorta pelo ponteado. Dobra as linhas finas como se fossem um vale (de
forma convexa) e as linhas grossas como se fossem uma montanha (de forma côncava).
Acrescenta uma mensagem atrás ou à frente se quiseres oferecer a alguém ou faz um
buraco e passa um fio no topo da estrela se quiserem colocar na árvore.
Se quiseres outro desafio, a página seguinte ensina-te a fazer uma estrela de cinco
pontas a partir de qualquer folha de papel.
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Fabrica uma estrela a partir de uma folha
1. A partir de uma folha A4, faz um quadrado: podes dobrar o lado de uma folha (como no esquema à esquerda)
ou sobrepôr duas folhas para cortar a de baixo (como no esquema à direita).

2. Dobra a meio para
ter um rectângulo.

3. Dobra levemente num padrão
“x” à esquerda. Dobra com força
dentro do círculo onde as linhas
das dobras se encontram.

4. Dobra o canto inferior direito
até ao ponto de intersecção.

7. Dobra a parte da esquerda para trás
da parte da direita, dobrando pelo
buraquinho.

5. Dobra a aresta interior (já dobrada)
para a aresta oblíqua à direita,
cortando o novo canto ao meio.

6. Dobra a aresta de baixo até à
aresta que acabaste de formar.

8. Com uma tesoura, corta a partir
do canto marcado na imagem (ou um
pouco mais baixo) e que desce com um
ângulo forte (este ângulo pode variar).
Segura bem as camadas de papel
para não mexerem por baixo.

8. Desdobra a parte mas pequena do
papel e vê o resultado. Muda algumas
das dobras para as dobras compridas
serem todas em montanha (côncavas)
e as dobras curtas serem todas em
vale (convexas).

9. Se quiseres fazer uma estrela em
papel mais espesso, faz primeiro uma
em papel normal e depois usa
como molde para cortar no papel
espesso.
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