
PAPERLESS INSTRUCTION/  INSTRUKSI NIRKERTAS

LAMPU ROBO



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/ putih



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.

Hati-hati ya jangan 

sampai kena tangan.

Tips mENGGUNAKAN LEm TEMBAK



MAri 

Kita

MUlai



1

Persiapkan 5 lembaran pola Untuk membuat Lampu Robot



2

Lepas pola-pola yang ada di dalam lembaran-lembaran tersebut 

dengan cara mudah yaitu menekan dan melepaskan dari 

lembarannya. Perhatikan masing-masing pola satu persatu ya. 

Pastikan semua pola ada semua. Totalnya ada 16 potong.

Catatan gambar: Jika ada pola yang susah untuk dilepas bisa 

menggunakan bantuan gunting, ya.



3

Nah, sekarang kita siap untuk merangkainya. 

Pertama siapkan pola yang bentuknya seperti terlihat pada 

foto di atas, ya.



4

Lalu ambil kertas putih seperti di atas dan digunting dengann 

ukuran 12cm x 3 cm sebanyak dua buah



5

Setelah kertasnnya digunting tempelkan pada pola nomer 3

seperti gambar di atas.



6

Tempelkan bagian kanan dan kirinnya ya



7

Setelah ditempelkan maka akan tampak seperti ini



8

Jika dibalik, maka akan berbentuk seperti ini



9

lipat denngann rapi bagian ujung-ujungnya sesuai pola 

lipatan yang ada. 



10

Kalau sudah dilipat maka bentuknya seperti terlihat di atas..



11

siapkan dua pola yang bentuknya seperti ini. jangan ketuker 

ola yang lain ya



12

lipat pada bagian seperti yang terlihat di atas



13

setelah dilipat maka bentuknya akan seperti ini



14

nah sekarang dua duanya di lipat bagian lidah di pinggirnnya 

seperti terlihat di gambar ya



15

Selanjutnya tempelkan pola sesuai tanda panah di atas 

menggunakan lem.



16

Sehingga bentuknya akan seperti ini



17

tempelkan juga bbagian kanan nya sama seperti bagian kiri 

yang sudah kita tempel sebelumnya.



18

Naah bentuknya akan seperti ini



19

Selanjutnya siapkan pola yang bentuknya seperti terlihat di 

atas



20

Siapkan Pola yang sudah dirangkai  pada step 18 kita 



21

Lalu tempelkan pola 18 dan 19 letak menempelnya bisa dili-

hat pada gambar di atas.



22

nah kalau sudah ditempel akan berbbentuk seperti ini. 



23

Selanjutnya siapkan bentuk seperti terlihat di atas.



24

Lipat bagian kanan yang kiri satu persatu ya... pelan-pelan 

supaya rapih,.



25

kalau bagian pinggir sudah dilipat selanjutnya lipat melingkar 

seperti terlihat diatas.



26

Rekat kan ujungnya seperti terlihat di atas



27

Maka bentuknnya akan seperti ini, ada dua buah ya.



28

Siapkan empat pola seperti yang ditunnjuk warnna merah ya.



29

Ambil pola berbentuk segi delapan lalu ditempelkan dengan 

salah satu pola yang sudah jadi pada step nomer 27.



30

kalau sudah ditempel maka bentuknya akan seperti ini



31

siapkan pola seperti di atas



32

lalu tempelkan dengan pola yang sudah jadi pada step 30



33

Nah sekarang pola jadi seperti ini.



34

ada dua ya pola nya



35

Pola nomer 34 ini siap di tempel ke pola yang sudah kita 

bikin di nomer 22.



36

nah bentuknya akan seperti ini



37

Tempelkan kanan dann kiri sehingga bentuknya seperti ini ya



38

Siapkan pola yang bentuknya seperti ini ya .



39

Lipat ujung-ujungnya yang rapi seperti ini



40

Lalu kita tempelkan ke bbagian dalam ya.



41

Niiih, tempelkan seperti ini.



42

Nah, ketika terpasang bentuknya akan seperti ini.



43

Sekarang siapkan pola yang nantinya akan menjadi atas 

yang bentuknya seperti terlihat di atas ya.



44

lalu lipat sesuai garis lipatannya.



45

Siapkan juga pola seperti ini untuk digabung ya.



46

dilem satu  persatu pada bagian ini



47

Ditempel dua duanya ya



48

Nah jadinya akan seperti ini



49

lalu Siapkan pola seperti bentuk di atas



50

Lalu lipat sesuai garis lipatan



51

dan di tempelkan seperti terlihat di atas ya.



52

Bentuknya akan seperti ini



53

Lalu siapkan pola seperti diatas jumlahnya dua ya.



54

Tempel satu-persatu bagian kiri dulu



55

Lalu bagian kanan



56

Maka benntuknya akan seperti ini.



57

Sekarang siapkann kabel fittinng lampu.



58

dan masukkan pada bagian belakang. pola besar yang sudah 

kita buat di step 42



59

Maka fitting lampu akan tertempel dengan bentuk seperti ini



60

Pasangkan bagian pola 56



61

Dan selipkan fitting lampu sehingga bagian atas dan bawahn-

ya akan menyatu



62

maka jadinya akan seperti ini



63

Siapkan lampu untuk dipasangkan pada fitting lampu. 
Gunakan lampu LED ya supaya tidak panas



64

Nah lampunya akan tertempels eperti ini... selesai deh



65

Horeee lampu Robot sudah jadi siap untuk dihias-hias dan 

diwarnai. TInggal dinyalakan deh



Jika ada maksukan dan pertanyaan 

bisa langsung menghubungi prakardus 

melalui kontak @prakardus ya.


