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Com este modelo da 
autoria de Tung Ken 

Lam fazemos a 
introdução aos 
"planares" ou seja, 
definidos por vários 
planos. Neste caso, as 
letras WXYZ 
correspondem a quatro 
planos que se 
intersectam num ponto 
central. Os planos são 
definidos por triângulos 
de cores diferentes e 
cada um dos triângulos 
é composto de três 
módulos ou unidades 
modulares.

Para este modelo usei 
papel para tirar notas 
que é vendido em 
blocos de folhas soltas 
já recortadas em 
quadrados de cores 
variadas.

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 12 
quadrados de papel de 
quatro cores diferentes, 
três de cada cor.

2. Começar por dobrar o 
quadrado a meio.

3. Dobrar outra vez a 
meio e desdobrar. As 
pontas soltas ficam em 
baixo.

4. Vincar uma marca a 
meio do lado esquerdo, 
em baixo.

5. Fazer uma dobra que 
começa no vinco central, 
em cima, e rodar o canto 
superior direito até 
coincidir com a marca 
feita anteriormente. 
Verificar se a dobra 
começa mesmo a meio.

6. Dobrar o canto para a 
direita de forma a 
coincidir com o lado 
direito. Na imagem 
podem ver o vinco que 
vão fazer.

7. O modelo deve 
apresentar este aspecto.

8. Dobrar o canto 
esquerdo a partir do 
meio, em cima, de forma 
a coincidir com o canto 
do lado direito. Na 
imagem podem ver o 
vinco da dobra que vão 
fazer.

9. Dobrar o canto de 
cima para a esquerda, 
de forma a coincidir com 
o lado esquerdo, como 
no ponto 6.

10. O modelo apresenta 
agora este aspecto.
Abrir.

11. Para fazer coincidir 
as dobras de cima com o 
vinco central, 
precisamos de alterar o 
sentido da dobra na 
parte de trás.

12. Aqui podem ver, do 
lado esquerdo, a dobra 
de trás já invertida. 
Aplanar.

13. O modelo deve ficar 
com este aspecto. Fazer 
o mesmo do lado direito.

14. O modelo depois de 
executados os passos 
11 a 13 do lado direito.

15. Dobrar o lado 
esquerdo para trás.

16. Fazer o mesmo do 
lado direito.

17. Dobrar para cima a 
aba inferior do lado 
esquerdo.

18. 
Fazer o mesmo do lado 
direito.

19. Fazer o mesmo na 
parte de trás.

20. Abrir as abas.
Modelo terminado.

Página 1 de 2Planars - Tung Ken Lam's WXYZ

07-07-2014http://origami.paginas.sapo.pt/WXYZ.htm



montagem do modelo

Começar por montar 
quatro módulos de cores 
diferentes.

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.

22. O módulo vermelho 
encaixado no verde. As 
abas vão cada uma para 
o seu lado.

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

24. E o amarelo no azul. 
Nesta altura encaixamos 
o primeiro módulo - 
neste caso, o verde - no 
último - neste caso, o 
amarelo.
O modelo visto por 
cima...

25. ...e por baixo. 26. Temos os quatro 
planos definidos pelas 
quatro cores. Para 
continuar o plano azul, 
juntamos mais um 
módulo dessa cor do 
outro lado do vermelho.

27. Como podem ver 
aqui. Nesta altura podem 
encaixar as abas soltas 
do verde por dentro do 
azul que acabaram de 
colocar.

28. O segundo módulo 
verde encaixa, na 
continuação do anterior, 
do outro lado do 
amarelo.
As abas soltas do 
primeiro módulo azul 
encaixam no verde.

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 vermelho 
encaixa no verde e as 
abas soltas do amarelo 
encaixam no vermelho 
que acabaram de 
colocar.

30. Colocar o amarelo do 
outro lado do azul e 
encaixar as abas soltas 
do vermelho dentro da 
bainha do amarelo.

31. Terminada a 
segunda volta e ainda 
nos faltam quatro 
módulos. Começa a fase 
difícil. Os últimos quatro 
são encaixados da 
mesma maneira que os 
anteriores.

32. Este é o aspecto do 
modelo terminado.

Recomendo uma visita à página delirante de M. Mukhopadhyay: http://www.origamee.net
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