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  Cum să vă asamblați imaginea 3D  
INSTRUMENTE NECESARE 

 

 

 

 

 

 
 

• foarfece 

• lipici, aracet sau banda 
dublu adezivă

 

• rigla de metal pentru 
a face o tăietură 
dreaptă sau scor 

• •stilou vechi fără 
cerneală pentru 
notare

 

 Pentru a crea efectul 3D, veți avea nevoie de 
câteva bucăți de spumă (sau placă de spumă), sau 
carton, sau un alt material ușor - ceva ușor de tăiat. 
Aceste piese vor acționa ca suport pentru a ridica 
fiecare nivel puțin mai sus decât stratul anterior, 
formând apoi un efect 3D. 

 
 

IMPRIMARE 
După descărcare, imprimați paginile pe carton. 

 

CUTTING 
• Decupați fiecare piesă în parte 

 

TĂIERE 
• Marcați liniile de pliere pentru a face un pli drept.  
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TIP: Nu este nevoie să cumpărați 
spumă scumpă. Pur și simplu luați o 
bucată de poliuretan care se găsește 
în ambalaj pentru a o tăia în bucăți 
mici pentru formarea diferitelor 

straturi. 
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• Crearea unui fascicul dreptunghiular este 
puțin complicat, deoarece uneori un 
fascicul se va îndoi de-a lungul lungimii. 
Iată o tehnică care vă va ajuta să faceți un 
fascicul drept. 
• Marcați și pliați de-a lungul fileurilor, 

asamblând ca și cum ar fi lipici fără a 

adăuga lipici în acest moment. Aplatizați 

grinda cu fila lungă pliată în interior. Aplicați 

un strat subțire de lipici de-a lungul filei 

(puteți utiliza un stick lipici), apoi apăsați 

ferm și lăsați-l să se usuce. 

• După ce este uscat, strângeți ușor grinda 

pentru a o deschide și ar trebui să aveți un 

fascicul drept. 

 

PRUDENȚĂ 

• Aveți grijă când utilizați foarfece sau un cuțit de tăiere a hârtiei. 
• Adezivul, foarfeca și alte instrumente pot fi periculoase, așa că asigurați-vă că 

nu le lăsați la îndemâna copiilor mici. 

Asamblarea fundalului și a cadrului 

 
  
După ce imprimați pagina de fundal 
pe hârtie obișnuită, lipiți-o pe o 
bucată de hârtie mai groasă, sau 
carton sau placă de spumă. 

 
 
 
 
 
 

 
  
Tăiați și asamblați grinzile dreptunghiulare pentru a forma cadrul pentru imagine. 

 

Lipiți grinzile la loc în jurul imaginii și adăugați bucățile de colț. 
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poliester 

hârtie 
VEDERE LATERALĂ 

IMPORTANT 
Înainte de a adăuga lipici la piese, poate doriți să le poziționați pe fundal 
mai întâi pentru a vedea unde se potrivesc și în ce ordine să lipiți. 
 
Grosimea spumei pe care o utilizați pentru a crea nivelurile poate fi de o 
varietate de adâncimi, în funcție de modul în care poziționați elementele 
imaginii. Consultați fotografia imaginii finale pentru referință. 

 Asamblarea imaginii 

Tăiați fiecare element al imaginii și lipiți mai multe bucăți mici de spumă sau alt 
material pe spatele elementului. 

 

 

Apoi lipiți fiecare strat pentru a vă forma fotografia 3D. 
 
 

 

În cele din urmă, decupați fila lungă și lipiți-o pe partea din 
spate a cadrului pentru a vă agăța imaginea pe perete. 


