
PAPERLESS INSTRUCTION/  INSTRUKSI NIRKERTAS
TEMPAT TISU UNICORN



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

Persiapkan 5 lembaran pola Untuk membuat Tempat Tisu 
Unicorn.



2

Lepas pola-pola yang ada di dalam lembaran-lembaran 
tersebut dengan cara mudah yaitu menekan dan melepaskan 
dari lembarannya.
Catatan gambar: Jika ada pola yang susah untuk dilepas 
bisa menggunakan bantuan gunting.



3

Setelah semua pola terlepas dari lembaran bentuknya akan 
seperti ini. Perhatikan masing-masing pola satu persatu ya. 
Pastikan semua pola ada semua. totalnya ada 13 potong.



4

Nah, sekarang kita siap untuk merangkainya. 

Pertama pisahkan pola yang bentuknya seperti terlihat pada 
foto di atas, ya.



5

Kita ambil dulu, satu pola yang bentuknya seperti terlihat di 
atas. 



6

Di kanan kiri pola kan ada garis lipat, nah lipat bagian tepinya 
ke arah dalam.



7

Selanjutnya ambil pola yang bentuknya seperti terlihat di 
gambar ini.



8

Nah, siapin lem lalu oleskan di bagian “area lem” seperti 
yang ditunjukkan di gambar.



9

lalu gabungkan dengan pola yang sudah di lipat di langkah 
nomer 6 (enam)



10

Setelah tertempel jadinya seperti ini, ya.



11

lalu siapkan pola yang bentuknya seperti pola di atas.



12

Oleskan lem pada area yang di tunjukkan pada gambar. 
Oh iya. perhatikan lubang buletan yang ada di kardus ya. 
Jangan sampai posisinya terbalik. 



13

Setelah diberi lem, tempelkan dengan posisi seperti terlihat di 
gambar ya.



14

Nah bentuknya jadi seperti ini.



15

Sekali lagi perhatikan ya Lubang yang berbentuk bulat ada di 
posisi sejajar ya. sipp.



16

Sekarang siapkan tiga pola yang bentuknya seperti bentuk di 
atas.



17

Lalu ambil yang bentuknya seperti di gambar.

Nah ini ada tips untuk melipat kardus. 
Karena kardus itu bentuknya kaku, maka kalau mau melipat digurat 
dulu dengan benda yang keras contohnya bisa menggunakan 
ujung gunting.



18

Masih dengan menggunakan ujung gunting, Gurat pada 
tempat seperti terlihat di gambar. kalau takut nggak bisa lurus 
bisa menggunakan penggaris ya.



19

Karena udah digurat sekarang sudah bisa dilipat bentuknya 
seperti terlihat di atas. Jadi sekarang tahu ya kalau mau 
melipat kardus agar lipatannya rapi, bisa digurat dulu.



20

Lalu lipat juga bagian tengah seperti terlihat di atas. kali ini 
tidak perlu digurat ya. Karena Sudah ada garis lipatnya.



21

Siapkan pola berbentuk kepala Unicorn, untuk digabungkan 
dengan pola yang sudah dilipat sebelumnya sesuai dengan 
tanda panah.



22

Ketika kepala Unicorn digabung bentuknya seperti ini. 



23

Kalau dibalik, bagian dalemnya bentuk nya seperti ini ya. 



24

Sekarang siapkan pola berbentuk lingkaran seperti terlihat di 
atas. Dan oleskan lem pada area yang ditunjuk.



25

Pola berbentuk lingkaran ini digunakan untuk mengunci agar 
kepala Unicornnya nggak lepas, caranya dengan menyelip-
kan seperti pola lingkaran seperti ditunjuk  tanda panah.



26

Ketika sudah terpasang bentuknya seperti ini.



27

Sekarang siapkan pola yang sudah kita buat pada nomer 15 
ya. lalu digabung dengan cara menyelipkan ujung yang ada 
di tanda panah dan mengoleskan lem pada area yang ditun-
juk. 



28

Nah yang udah dilem di tempelin ke tempat yang ditunjuk 
panah.



29

Setelah ditempel bentuknya seperti terlihat di gambar ya.



30

Bagian yang satunya lagi ditempel juga ya. 



31

naah, kalau kedua sisi sudah tertempel bentuknya seperti ini.



32

sekarang bagian atasnya, Bagian yang menonjol diselipkan 
pada lubang seperti ditunjuk tanda panah.



33

Nah bentuknya seperti ini.



34

Bagian ini juga di masukin ya.



35

Yak seperti ini.



36

Kita udah menyertakan tali karet di dalam bungkus plastik ya.



37

Tali karetnya di masukkan ke alam lubang yang ada di sisi 
kanan dan liri seperti ditunjuk tanda panah.



38

Nah kalau udah masuk talinya akan terlihat seperti gambar di 
atas.



39

Biar ujungnya nggak lepas tali karetnya diiket yang kenceng 
ya.



40

Nah kalau udah diikat kenceng jadinya seperti ini deh.



41

Kalau di rumah ada tisu gulung bisa mulai disiapkan. Tapi 
kalau nggak ada nggak apa-apa kok bisa menysul.
Kalau yang udah ada bagian tengah yang keras di lepas ya. 
supaya bentuknya seperti terlihat pada gambar di atas.



42

Nah, sekarang tisunya sudah bisaa di masukan ke tempat 
tisu unicorn nya ya 



43

Setelah masuk bentuknya seperti ini. Tapi kalau belum ada 
tisunya nggak apa-apa lanjutin terus saja langah langkahnya.



44

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 3 pola yang ben-
tuknya seperti terlihat di atas.



45

Langkah selanjutnya mirip dengan cara kita memasang 
kepala Unicorn.



46

nih seperti ini bentuknya



47

bagian lingkarannya setela dilem juga di selipkan, pada tem-
pat   yang ditunjuk tanda panah.



48

Seperti ini deh hasilnya.



49

Nah selanjutnya bagian ekor sudah bisa dipasang ke badan-
nya.



50

Fungsi tali karet adalah sebagai pengunci, supaya bagian 
ekornya tidak terbuka terus.Nanti kalau mau memasukkan 
atau mengganti tisu baru deh di lepas.



51

Nih, bentuknya seperti ini kalau karetnya sudah mengunci. 
Jadi bagian ekornya bisa ketutup rapat.



52

Horeee, Kotak tisu Unicorn siap dihias-hias dan digunakan 
deh.



Jika ada maksukan dan pertanyaan 
bisa langsung menghubungi prakardus 

melalui kontak @prakardus ya.


