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Carteira de Origami
Materiais:
- Tecido de algodão com (AxL) 60x43,5 cm;
- Régua;
- Tesoura;
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- Caneta ou lápis.
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1º passo:
Para começar, é preciso engomar o tecido,
o que é muito fácil: faça uma mistura de
água e cola branca escolar em partes
iguais e mexa bem até que a cola fique
totalmente diluída. Use um rolinho para
passar a mistura uniformemente sobre
todo o tecido e deixe secar no varal, bem
esticado. Caso você não tenha um rolinho,
faça uma quantidade maior dessa mistura,
mergulhe o tecido inteiro nela, deixe
escorrer bem e pendure-o no varal da
mesma maneira.

2º passo:
Faça as marcações no verso do tecido,
conforme o esquema disponível na
primeira página. Atenção para o sentido
das marcações! Para que você não tenha
problemas, todas as dobras das etapas
seguintes precisam ser realizadas com o
tecido posicionado no mesmo sentido.
Vinque todas as marcações. Você pode
usar uma régua para pressionar melhor e
garantir que a sua dobra fique certinha.
Como não é necessário colar nada, os
vincos bem marcados farão com que as
dobras se encaixem perfeitamente.
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3º passo:
De baixo para cima, comece dobrando as
linhas horizontais marcadas no tecido:
dobre a primeira linha e suba ao encontro
da terceira; na sequência, dobre a quarta
linha e suba ao encontro da sexta,
formando um zigue-zague (essa dobra se
tornará o espaço dedicado aos cartões da
sua carteira); finalize dobrando para
dentro a sétima linha, que está marcada
no topo do tecido.

4º passo:
Feitas as dobras horizontais, iniciaremos
as dobras verticais: dobre primeiro a linha
A para dentro e, na sequência, faça o
mesmo com a marcação B. Repita o
mesmo processo do outro lado, primeiro
com a linha D e depois com a C. Quando
terminar essa etapa, você terá uma dobra
parecida com uma janela.
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5º passo:
Certifique-se de que a dobradura está na
mesma posição do início, com a parte de
cima e a de baixo no sentido certo. Dobre
as pontas da parte superior para dentro,
formando triângulos, e depois desdobre.
Essa etapa serve para marcar a próxima
dobra, que terá esse vinco como
referência.

6º passo:
Dobre a parte de cima para dentro, na
altura da marcação que você fez no passo
anterior. Atenção! A ponta não deve ficar
sobre o zigue-zague e, sim, rente a ele.

7º passo:
Puxe duas pontas nas laterais da borda.
Essa é uma dobra parecida com a que
fazemos quando dobramos um barquinho
de papel.
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8º passo:
Vire a carteira, deixando a estampa para
cima. Não se esqueça de manter o sentido
da peça! Vamos considerar, a partir de
agora, a faixa do barquinho como a parte
de cima e todo o restante como a parte de
baixo. A parte de baixo deve ser dobrada
três vezes para encaixar na medida do
barquinho e, como essas dobras não
possuem uma medida exata, você pode
fazer e refazer quantas vezes forem
necessárias até que consiga o encaixe
perfeito. Faça a primeira dobra para
dentro com aproximadamente 3 cm; a
segunda dobra na metade da parte de
baixo; e a terceira, encaixando
perfeitamente sobre a parte de cima.

9º passo:
Dobre as pontas do barquinho para
dentro das cavidades que se formaram
pelas dobras anteriores e, para finalizar,
feche a carteira dobrando-a ao meio.
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Sua carteira está pronta! Você pode
customizá-la como quiser e até testar
outros tipos de material, como papel –
desde que não seja muito grosso – ou um
plástico tipo lona vinílica, usada para fazer
banners.
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E aí, vamos encher essa carteira estilosa?
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