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Mais um modelo da 
autoria de Tung Ken 

Lam. À semelhança do 
WXYZ, este é um 
"planar", ou seja,
definido por vários 
planos. Neste caso são 
seis planos estrelares, 
cada qual da sua cor, 
compostos por cinco 
módulos iguais. Ken 
Lam chama-lhe um 
icosidodecaedro blintz.
(Para saber mais sobre 
a base "blintz" ver o 
texto de David Lister.)

Para este modelo usei 
papel para tirar notas 
que é vendido em 
blocos de folhas soltas 
já recortadas em 
quadrados de cores 
variadas. Quadrados 
com 9 cm de lado 
resultam num modelo 
com cerca de 9cm de 
diâmetro.

Não se esqueçam de 
verificar se as dobras 
estão correctas e 
depois reforcem os 
vincos passando a 
unha com força.

construir a unidade 
modular

1. Vamos precisar de 30 
quadrados de papel de 
seis cores diferentes, 
cinco de cada cor.

2. Começar por dobrar o 
quadrado a meio, pontas 
para cima.

3. Dobrar o canto direito 
a 45º  para o vinco feito 
antes.

4. Fazer o mesmo do 
lado esquerdo..

5. Virar. Repetir do outro 
lado as dobras feitas em 
3 e 4.

6. Abrir a camada de 
cima. De seguida fazer 
uma marca  auxiliar. 
Para isso fazer coincidir 
a dobra a 45º do lado 
esquerdo com o lado 
inferior. 

7. Podem ver aqui a 
marca auxiliar feita só na 
intersecção com  o vinco 
a 45º do lado direito.

8. Dobrar do novo os 
cantos para baixo, como 
em 4. Podem ver a 
marca do lado direito.

9. Dobrar em monte 
segundo a linha que une 
o meio do lado inferior 
com a marca executada 
anteriormente.

10. Virar. 11. Dobrar o canto 
direito para a esquerda 
de modo simétrico à 
dobra feita em 9. Os 
lados cruzam-se num 
ponto ao centro.

12. Dobrar a ponta de 
cima para a direita desde 
o vértice inferior, 
dividindo o ângulo ao 
meio.

13. Repetir do outro 
lado..

14. Desdobrar a aba do 
lado direito e inverter a 
dobra.

15. Espalmar a aba do 
lado direito.

16. Repetir os passos 14 
e 15 do lado esquerdo.
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17. Dobrar metade da 
aba direita para trás.

18. Fazer o mesmo do 
lado esquerdo.

19. Abrir as abas.
Módulo terminado.

20. Cada módulo tem 
duas abas de encaixe e 
duas bainhas de 
encaixe.

montagem do modelo

Começar por montar um 
anel com cinco módulos 
de cores diferentes. A 
sexta cor entra mais 
tarde.

Todos os módulos 
encaixam da mesma 
maneira.

21. Para juntar dois 
módulos, enfiam-se as 
abas de um módulo por 
dentro da bainha central 
do outro. Aqui primeiro 
do lado direito

22. E encaixar depois a 
outra parte da aba do 
lado esquerdo. 
Verifiquem se as abas 
encaixam bem nos dois
lados. Por vezes 
escapam as duas para o 
mesmo lado.

23. Agora podemos 
juntar um módulo de 
outra cor. Neste caso, o 
verde encaixa no azul.

24. E o amarelo no 
verde. E o rosa no 
amarelo. Temos um anel 
de cinco módulos.

25. Para fechar o anel 
encaixamos o primeiro 
módulo, o vermelho, no 
último, o rosa.

26. Aqui, vistos por 
baixo, os primeiros cinco 
módulos. Preparem mais 
cinco módulos para a 
segunda volta.

27. Para começar a 
segunda volta coloquei o 
segundo amarelo 
encaixado do outro lado 
do verde. O azul encaixa 
no amarelo, formando 
um anel de três módulos.

28. O segundo módulo 
verde encaixa, na 
continuação do anterior, 
do outro lado do azul.
As abas soltas do 
primeiro módulo 
vermelho encaixam no 
verde, formando um 
novo anel de três.
.

Se necessário, usem um 
palito ou um pequeno 
canivete para ajudar a 
abrir as bainhas e a 
encaixar as abas. Colocar 
os últimos módulos pode 
ser bastante difícil, 
sobretudo o último, mas 
não desesperem, vão 
com calma e tenham 
cuidado em não amassar 
o papel.

29. O segundo azul 
encaixa no vermelho e 
as abas soltas do rosa 
encaixam no azul que 
acabaram de colocar.

30. E assim de seguida 
até completarem a 
segunda volta.

31. Se repararem o anel 
inicial de cinco módulos 
vai ficar rodeado de 
anéis de três módulos.

32. Este é o aspecto do 
modelo visto por baixo, 
nesta fase..
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33. Continuar a 
acrescentar módulos da 
mesma forma para a 
terceira volta.

34. Após o final da 
terceira volta vamos 
acrescentar a sexta cor. 
Neste caso o laranja.

35. Sempre que apareça 
um anel de quatro 
módulos, completá-lo e 
fechá-lo com o módulo 
da sexta cor, criando 
assim alternadamente, 
anéis de três e anéis de 
cinco módulos.

36. Terminada a quarta 
volta com a colocação 
dos cinco módulos 
laranja o modelo 
apresenta este aspecto. 
Já temos completo o 
primeiro plano estrelar.

37. Este é o aspecto do 
modelo depois da quinta 
volta com mais cinco 
módulos .

38. E aqui está o modelo 
terminado depois de 
completada a sexta 
volta. Leiam a nota na 
coluna da esquerda!

Recomendo uma visita à página delirante de Meenakshi Mukhopadhyay. Não foi o meu primeiro contacto com o origami 
modular, mas foi com certeza um dos mais cativantes. No universo dos planares, ela já vai no "QRSTUVWXYZ", ou seja, 
formados por dez planos diferentes. É do outro mundo!

http://www.origamee.net
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