
PAPERLESS INSTRUCTION/  INSTRUKSI NIRKERTAS
TEMPAT PINSIL - JAM KIJANG



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

1. Berdoa dulu sebelum 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 ada-
lah; 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.
Jika menggunakan lem 

cair atau lem stick. 
Saat mengoleskan pada 

permukaan jangan terlalu 
tebal.

2.
Lem cair dan lem stick 
cenderung lebih lama 

kering, waktunya 
kurang lebih 30-60 detik. 

Gunakan bantuan pen-
jepit  untuk  menahannya 

jika diperlukan.

Tips mENGGUNAKAN LEm cAir



1.
Jika menggunakan lem 
tambak . hati-hati saat 

mengoleskan lem

2.
Dan saat lem masih 
cair (panas) segera 
rekatkan dan tahan 
sampai 10-20 detik.

Tips mENGGUNAKAN LEm TEMBAK



MAri 
Kita

MUlai



1

Persiapkan 5 lembaran pola Untuk membuat Tempat Pin-
sil-jam meja Kijang.



2

Lepas pola-pola yang ada di dalam tiap lembarannya. Perhatikan 
masing-masing pola satu persatu ya. Pastikan semua pola ada 
semua.

Catatan gambar: Jika ada pola yang susah untuk dilepas bisa 
menggunakan bantuan gunting, ya.



3

Nah, sekarang kita siap untuk merangkainya. 

Pertama pisahkan pola yang bentuknya seperti terlihat pada 
gambar di atas.



4

Lipat sisi-sisi nya yang sudah ada garis lipatnya..



5

Setelah semua terlipat. Berikan lem pada tempat yang 
ditunjuk pada foto diatas, kanan dan kiri. Lalu tempelkan 
sesuai panah.



6

Nah, setelah ditempel maka bentuknya akan seperti ini.



7

Selanjutnya tempel sisi yang satunya lagi. Seperti terlihat di 
gambar.



8

Kalau semua sudah tertempel maka bentuknya akan seperti 
ini. Bagian ini yang nantinya akan menjadi bagian kepalanya.



9

Siapkan mesin jam untuk kita tempel. Siapkan juga double 
tape atau lem. Mesin jam ini nantinya akan kita tempelkan 
pada sisi dalam bagian kepala.



10

Rekatkan mesin jam dengan lem atau double-tape di bagian 
dalam kepala, dengan posisi seperti terlihat di atas. 

Lem Atau



11

Sekarang, kita ambil pola yang bentuknya seperti terlihat 
pada gambar di atas.



12

Lipat sesuai dengan garis lipat yang udah ada, ya.



13

Kalau sudah terlipat maka bentuknya akan seperti terlihat 
pada gambar di atas. 



14

Selanjutnya oleskan lem pada bagian yang ditunjuk pada 
gambar. Lalu kita tempelkan pada pola sesuai tanda panah di 
atas.



15

Tempelkan dengan posisi seperti ini. pastikan sisi-sisinya 
melekat dengan sempurna.



16

Nah, setelah tertempel bentuknya akan seperti ini.



17

Lalu selanjutnya kita ambil pola yang bentuknya seperti  
terlihat di atas.



18

Lalu lipat sesuai pola lipatannya ya.



19

Setelah dioleskan lem. maka siap direkatkan dengan pola 
yang sudah kita buat sebelumnya.



20

Sekarang bagian panjang sudah di tempel. Lanjutkan dengan 
bagian yang pendek.



21

Kalau sudah tertempel maka bentuknya akan seperti ini.



22

Selanjutnya, siapkan pola yang bentuknya seperti ini.



23

Lalu, lipat sesua garis lipat. sehingga bentuknya akan sama 
dengan yang terlihat pada gambar di atas.



24

Setelah dioleskan lem siap digabung dengan pola yang  
sudah kita buat sebelumnya.



25

Ketika semua sudah ditempel bentuknya akan seperti 
terlihat pada gambar.



26

Oleskan lem pada bagian lipatan-lipatan yang ada di semua 
sisikecil pada gambar di atas.



27

Setelah diolesin lem semua tempelkan dengan pola yang 
bentuknya seperti terlihat di atas.



28

Ketika sudah terpasang bentuknya akan seperti ini. Ini adalah 
bagian badan.



29

Pola badan sudah bisa kita gabungkan dengan pola kepala 
yang suah kita buat sebelumnya.



30

Nah kalau sudah terpasang maka bentuknya akan seperti ini. 
Tinggal kita pasang ornamen untuk kepalanya.



31

Ambil pola tanduk, yang bentuknya seperti terlihat di atas.



32

Lalu tempelkan pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri.



33

Kalau sudah tertempel seperti ini deh bentuknya.



34

Sekarang bagian ekor yang bentuknya seperti terlihat di atas,  
siap untuk kita tempel.



35

Sip, deh. Ekornya sudah tertempel.



36

Siapkan tiga lingkaran untuk kita pasang sebagai hidung dan 
kedua bola matanya. 
 
catatan: Akan ada beberapa pola yang tidak terpakai. Yang 
digunakan jika ingin membuat pola bentuk yang lain. 



37

Jam siap dipasang, dengan urutan pertama jarum alarm yang 
berwarna kuning, jarum pendek, jarum panjang dan terakhir 
jarum detik yang berwarna merah.  
Dua knop pemutar dapat dipasang pada bagian belakang 
jam.



38

Nah tempat pinsilnya sudah siap deh menemani kamu di 
meja belajarmu. Bisa juga di warna dan dihias sesukamu.



Jika ada maksukan dan pertanyaan 
bisa langsung menghubungi prakardus 

melalui kontak @prakardus ya.


