
C

A
A

A

A
A

B

K

L
F

G

H

J

K

I

L

H

IJ

L K

D

tronco

braço esquerdo

braço direito

saia

busto

costas

D E

Boneca de papel da Tiana
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Boneca de papel da Tiana

Instruções:

1. Imprima sua princesa em papel comum ou cartolina. Recorte cada peça com uma 
tesoura. Não recorte sobre as linhas tracejadas, elas são para as dobras.

2. Alinhe as costas com o tronco de Tiana e cole as peças para que a figura tenha dois 
lados. Depois que a cola secar, dobre a parte inferior do tronco de Tiana em sua direção, 
sobre as linhas tracejadas azuis. A seguir, dobre o rosto de Tiana para fora, sobre as linhas 
dos ombros.

3. Pegue a peça do busto de Tiana e dobre para fora, sobre cada linha tracejada . Cole as 
abas G e F do lado branco da parte de trás do busto de Tiana.

4. Aplique cola sobre a aba H do busto de Tiana e pressione para deixá-la firme sobre a área 
H do tronco dela. Certifique-se de que os ombros estejam alinhados corretamente.

5. Assim que a cola secar, aplique cola nas abas I, J, K e L e pressione para fixar. Segure as 
peças juntas até secarem. Você pode usar um lápis ou lapiseira para colocar dentro do busto 
e posicionar as abas corretamente.

6. Dobre cada braço de Tiana e cole para que a figura tenha dois lados. Certifique-se de que 
estejam alinhados, antes de a cola secar. Coloque os braços em cada lateral do corpo de 
Tiana, embaixo de cada ombro, colando a aba E sobre a área E, e a aba D sobre a área D.

7. Recorte as fendas sobre a saia, na posição oposta às dobras de cada aba A. Dobre cada 
linha tracejada sobre a saia e cada aba A para fora. Começando da esquerda para a direita, 
com o lado azul da saia de frente para você, cole cada aba A no verso da peça da saia lateral 
para criar pregas. 

8. Ao terminar de colar as abas A, será mais fácil colar a aba C na parte interna da saia, 
antes de colar a última aba das pregas (B).

9. Por último, encaixe todo o tronco de Tiana na saia , colando o lado branco das abas da 
cintura dela sobre a parte superior da saia, sobre as abas K e L. O laço da saia deve ficar na 
lateral esquerda da parte da frente.
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