
1. Terdapat enam lembar kardus
yang berisi pola yang siap dilepas dan 
digunakan



2. Lepaskan semua pola dari lembaran 
menjadi bagian-bagian terpisah
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3. Ambil pola A yang bentuknya seperti
terlihat diatas

A



4. Lipat kedua sisi-sisinya. 



5. Ambil pola selanjutnya yaitu B yang ben-
tuknya seperti terlihat di atas.

B



6. Ambil kembali pola A dan oleskan Lem 
pada tepiaannya seperti terlihat di atas.



7. Gabungkan pola A dan B. Perhatikan sisi-
sisi yang direkatkan jangan sampai terbalik
ya



8. Kini kedua pola sudah tertempel.



8. Kini kedua pola sudah tertempel. 9. Ambil pola C yang bentuknya seperti 
terlihat di atas.

C



10. Lipat sesuai garis lipatan.



11. Letakkan lem pada ujung pola B dan 
gabungkan dengan pola C.



12. ketiga pola A, B dan C kini sudah 
tergabung seperti ini.



13. Ambil pola E dan F seperti terlihat di 
atas

E F



14. Lipat pola E dan F ke dalam sesuai 
garis lipatan seperti terlihat pada gambar.



15. Sehingga keduanya akan terlipat seperti 
ini. Perhatikan: pada pola ini terdapat sisi 
panjang dan sisi pendek.

sisi pendek

sisi panjang



16. Oleskan lem pada pola E dan F 
di sisi luar lipatan.

sisi luar



17. tempelkan pola E  dan F pada pola  pada 
step 12. Perhatikan posisi sisi panjang dan 
pendek ya, jangan sampai terbalik.



18. Setelah tertempel, bentuknya 
akan seperti ini.



19. Oleskan lem pada tempat yang 
ditunjuk



20.  Oleskan juga di sisi satunya lagi.



21. Tempelkan seperti terlihat pada gambar.



22. oleskan lem di bagian lipatan 
selanjutnya. Lakukan di dua sisinya.



23. Setelah ditempel, bentuknya akan 
seperti ini.



24. Siapkan tali dan pola O seperti terlihat 
di atas

pola O



27. Masukkan kedua ujung tali ke pola O
seperti terlihat di atas.



28. Setelah kedua ujung tali dimasukkan 
ke dalam dua lubang di pola O maka 
hasilnya akan seperti di gambar ini.



29. Tarik kedua ujung tali sama panjang



30. Setelah tali ditarik sampai ujungnya 
sama panjang maka bentuknya akan 
seperti ini.



31. masukkan kedua ujung tali ke dalam 
lubang yang ada pada pola di atas (step 24)



32. Jangan lupa masukkan kedua-duanya.



33. Tarik tali melalui sisi sebelah bawah 
seperti terlihat di gambar.



34.Bentuknya akan seperti ini.



35. Balikkan pola maka akan terlihat 
bagian belakang yang bentuknya 
seperti ini.



36. Masukkan kedua ujung tali ke dalam 
dua lubang masing-masing kiri dan kanan
seperti terlihat pada gambar di atas.



37. Balik pola lalu tarik tali yang sudah 
masuk di bagian dalam.



38. Sehingga kedua ujung tali akan keluar 
seperti ini



39. Simpulkan kedua tali.



40. kedua tali sudah tersimpul seperti 
gambar di atas



41. Dari belakang bentuknya seperti ini.



42. Siapkan tali karet



43. Masukkan kedua ujung tali karet dari 
luar ke dalam lubang yang terdapat di pola.



44. bentuknya tali karet yang sudah 
masuk ke lubang kardus akan seperti ini



45. Balikkan pola kardus, lalu lipat tali karet
ke bagian belakang.



45. Balikkan pola kardus, lalu lipat tali karet
ke bagian belakang.

46. Simpulkan kedua ujung tali dengan 
erat.



47. Tali akan tersimpul seperti ini.



48. Potong sisa tali karet jika dirasa terlalu 
panjang



49. Tali yang sudah terikat ditarik ke depan 
dan dari depan bentuknya akan seperti ini.



50. Ambil tali yang ada di bagian atas, yang
tidak ada simpulnya.



51. Tarik ke bagian belakang.



52. maka tali akan terikat rapi seeprti ini. 
Dan bentuk dasar backpack sudah 
terbentuk.



53. Untuk membuat pola owl pertama 
siapkan pola sayap I dan J



54. Tempelkan di sisi belakang. dengan 
posisi seperti terlihat di atas.



55. Tempelkan pola lingkaran sebagai
mata di bagian depan



56. Siapkan pola seperti ini.



57. Tempelkan di atas pola mata.



58. Siapkan pola seperti bentuk diamond



59. Lipat sesuai dengan pola lipatan.



60. Oleskan lem di sisi lipatan seperti 
ditunjukkan pada gambar di atas.



60. Oleskan lem di sisi lipatan seperti 
ditunjukkan pada gambar di atas.

61. Tempelkan pada posisi di atas. Agar
menempel sempurna tekan agak lama
sampai benar-benar merekat kuat.



61. Tempelkan pada posisi di atas. Agar
menempel sempurna tekan agak lama
sampai benar-benar merekat kuat.

62. Bentuknya akan seperti ini.



62. Bentuknya akan seperti ini. 63. Tempelkan pola kaki pada tempat yang 
di tunjuk.



64. Hasil Akhir BACKPACK OWL akan
seperti ini dan siap untuk diberi warna 
sesuka hati.
Catatan: untuk bentuk OWL pola D tidak digunakan 
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seperti ini dan siap untuk diberi warna 
sesuka hati.
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