
Terima kasih ya sudah membeli produk prakarya dari 
Prakardus. Nah, sebelum memulai merakit prakarya nya, mari 
perhatikan hal berikut ini:

1.  Berdoa dulu sebalum memulai agar proses membuat prakarya 
    berjalan lancar.
2. Jika ada langkah yang kurang jelas bisa berdiskusi dengan  
    ayah, bunda, teman atau saudara.
3. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan prakarya ini 
    adalah Lem dan gunting. Untuk gunting hanya optional saja ya.
4. Lemnya bisa menggunakan macam-macam lem. Tergantung 
    yang ada di rumah. Bisa lem tembak, lem cair putih atau lem 
   stick.

Catatan penggunaan Lem: 
Lem tembak lebih mudah menempel, namun karena panas perlu pedampingan 
orang yang lebih dewasa ya.
Lem putih, lem ini lebih aman hanya perlu sedikit kesabaran karena untuk 
hasil yang baik kardus yang sudah ditempel harus ditekan sampai merekat kuat.
Lem stick, harus dioles lebih tebal dan  sama dengan lem putih, harus ditekan 
sampai benar-benar merekat kuat.

SELAMAT BERPRAKARYA



1. Di dalam pola prakardus Bahtera Nabi 
Nuh ini terdapat 6 lembaran kardus.



H

2. Lepaskan semua pola dari lembaran 
menjadi bagian-bagian terpisah



3. Ambil pola yang berbentuk seperti ini.



4. Lepaskan pola binatang yang ada di 
dalamnya.



5. Ambil pola seperti terlihat di atas.



6. Lipat kedua sisi kiri dan kanannya, sesuai 
pola lipatan.



7. Oleskan lem di sisi sebelah luar.



7. Oleskan lem di sisi sebelah luar. 8. Oleskan pada kedua bagian sisi seperti 
terlihat diatas.



9. Ambil pola pada step 4 untuk di tempel 
kan pada kedua sisi yang sudah ada 
lem nya.



10. Tunggu sampai merekat kuat, maka
 bentuknya akan seperti ini.



11. ambil pola seperti terlihat di atas.



12. lipat ketiga sisi-sisinya. sesuai pola 
lipatan.



13. oles kan lem pada lipatan luar. seperti 
ditunjukkan pada gambar.



14. Lalu tempelkan pada pola yang sudah
terbentuk pada step nomer 10 tadi. 



15. Tunggu sampai merekat kuat, maka 
setelah tertempel dan merekat kuat 
bentuknya akan seperti ini.



16. Lalu oleskan juga lem pada sisi yang di-
tunjuk pada gambar.



17. Lalu tempelkan ke bagian yang 
ditunjuk di atas.  



18. Tunggu sampai merekat kuat, maka 
setelah merekat kuat, bentuknya akan 
seperti ini



19. Ambil pola yang bentuknya seperti 
ini.



20. selipkan bagian pengait ke
dalam lubang seperti dilihat di atas.



21. Masukkan juga bagian pengait di 
sisi sebelahnya.



22. Setelah semua terkait pada tempatn-
ya, bentuknya akan seperti ini. Bentuk 
dasar bahtera sudah terbentuk.



23. Siapkan tali yang sudah kami sediakan,
lalu masukkan kedua ujung tali pada 
lubang kecil di bagian belakang atas 
Bahtera.



24. Setelah Talinya masuk posisinya adalah 
seperti ini.



25. Ikatkan tali yang berada di bagian 
dalam bahtera, seperti terlihat di gambar.



26. Siapkan pola seperti terlihat di atas.



27. Siapkan pola tersebut untuk di 
pasang pada bagian belakang bahtera. 
dengan memasukkan pengait pada 
lubang seperti terlihat di gambar.



28. Setelah kedua pengait terpasang 
bentuknya akan seperti ini. Kini bagian 
belakang bahtera memiliki pintu yang bisa 
dibuka tutup.



29. ketika ditutup bentuknya akan seperti ini.
Posisi tali karet bisa diubah sesuai tanda 
panah dan digunakan sebagai penahan 
pintu belakang bahtera.



30. Pintu belakang sudah tertahan oleh tali,
Bentuknya akan seperti ini. 



31. Siapkan pola seperti terlihat di atas.



32. Lipat sesuai pola lipatan yang ada.



33. Oleskan lem pada tempat yang ditunjuk 
pada gambar.



34. Setelah tertempel dan merekat kuat. 
maka bentuknya akan seperti ini.



35. satukan kedua ujungnya menggunakan 
lem.



36. Tempelkan dan tunggu sampai 
merekat kuat.



37. Bentuknya seperti ini.



38. Siapkan pola dengan bentuk seperti
terlihat di atas.



39. lipat sesuai pola lipatan,



40. Oleskan lem pada bagian yang ditunjuk.



41. Pasangkan atap dan tunggu sampai 
merekat kuat



42. Jadi deh shelter bentuknya seperti
gambar di atas.



42. Jadi deh shelter bentuknya seperti
gambar di atas.

43. Masukkan pengait yang ada di 
bagian bawah shelter kedalam lubang 
yang ada di atas bahtera.



44. Tarik pengait dari bagian dalam 
agar bisa terkait dengan kuat.



45. Siapkan pola binatang dan pola 
kecil-kecil yang akan menjadi pijakan 
tempat berdiri. 



46. Pasangkan pijakan ke kaki tiap 
binatangnya.



47. Setelah semua pijakan terpasang
bentuknya akan seperti ini.



48. Siapkan juga pola binatang yang lain
dan ikuti langkah 46-47 



49. Bahtera Nabi Nuh dan binatang sudah 
selesai. Siap-siap untuk diwarna dan dipake
untuk bermain sambil bercerita.



49. Bahtera Nabi Nuh dan binatang sudah 
selesai. Siap-siap untuk diwarna dan dipake
untuk bermain sambil bercerita.

Jika ada maksukan dan per-
tanyaan bisa langsung meng-

hubungi prakardus melalui 
kontak @prakardus ya.



+62 819 2991 9992

www.prakardus.com
@prakardus
info@prakardus.com


