GẤP HỔ
BẰNG GIẤY
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Đánh số tất cả các mảnh, sử
dụng thước như hướng dẫn
và chạy phía sau của dao cắt
bơ dọc theo tất cả các
đường chấm
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Sử dụng kéo hoặc dao thủ
công và miếng lót cắt giấy,
cắt rời tất cả các mảnh dọc
theo đường liền

BẮT ĐẦU:

Vật liệu:

• Thước kẻ
• Dao cắt bơ
3
• Kéo hoặc dao thủ công
• Miếng lót cắt giấy (tùy chọn)
• Keo dán

Gấp tất cả các phần theo các đường nếp gấp, sử dụng cách gấp
cơ bản ở bên dưới để tham khảo
Gấp núi (gấp lồi)

Gấp thung lũng (gấp lõm)

LẮP RÁP CON HỔ
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PHẦN THÂN

Gấp đôi phần
thân &

cắt

cắt

dán vào nhau.

CUỘN

Gấp dạng núi và

thung lũng để tạo

Đường dưới
cùng

nếp gấp rồi mở ra.

Cắt dọc theo

Với các phần giấy

các đường đứt

lật ngửa, gấp

đoạn, gấp từ

đường dưới cùng

dưới lên trên để

về phía bạn để tạo

tạo thành

một nếp gấp thung

chân,và để sang

lũng.

một bên

cắt
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Gấp đường tiếp

Lật phần cuộn lên,

lại,sau đó gấp lần

phía bạn. Ấn xuống

theo về phía ngược
nữa để phần trên

cùng của bảng cổ
áo cuộn xung

gấp bảng trái về

ở phần cổ áo để tạo
nếp gấp tam giác

quanh phần đầu và
kết thúc ở phần

mặt ngoài tờ giấy.
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TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN:

8
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CUỘN

Lặp lại bước trên

Mở ra và đặt phần

phải để hoàn

vào trong phần

thân đã hoàn thành

cho phần bên

cuộn, sao cho phần

thành phần cuộn

cuộn nằm ở phía

cổ áo

trên phần chân. Dán
phần cuộn từ phải

sang trái và để sang
một bên
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CHÂN

Gấp đôi chân

Cắt rời đường cổ

khi khô, cắt tỉa

gấp đôi. Dán chân,

khỏi áo khoác, và

rồi dán keo. Sau

tay lật ngửa vào

chân theo

bên trong tay áo

đường liền

khoác; để sang một
bên
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Đặt phần thân

Gấp đôi phần

bên trong áo

khoác, rồi phần
cổ áo lên trên
vai và điều

chỉnh vừa vặn

ĐUÔI & THẮT LƯNG

đuôi rồi dán keo.
Dán

Dán

Sau khi keo khô,
cắt tỉa theo

đường thẳng

Dán

với cổ áo khoác.
Dán keo phần
tay áo khoác
cho khít
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Cuộn thắt lưng
xung quanh áo

khoác và cố định
bằng cách dán

phần thừa vào mặt

sau. Cuộn đuôi lên.
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TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN:
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ĐẦU

Tạo phần đầu bằng cách gấp đôi mặt trong của tờ giấy

Giữ mặt ngoài của tờ giấy úp xuống, gấp phần đỉnh

theo đường chéo

trên cùng xuống phía dưới để tạo phần trên của đầu
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Gấp chéo hai bên lên phía trên

Gấp hai góc hai bên tờ giấy vào
phía trong
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Gấp hai góc trên cùng tờ giấy

Đặt phần đầu giữa phần cổ áo và

Uốn cong cánh tay để tạo hình

xuống phía dưới để tạo tai

cổ con hổ, dán phần sau của đầu

con hổ trong tư thế KungFu

vào phần trước của cổ

20
Lật ra phía trước, cắt và loại bỏ
phần tam giác đen từ phần cổ
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PHẦN THÂN

ĐUÔI/THẮT LƯNG
CUỘN

ĐẦU

MÓNG VUỐT
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ÁO KHOÁC
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