
A. Módulo Sonobe 
B. Diamante
C. Cubo
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Origami modular

1. Dobrar um quadrado ao meio, formando um retângulo. 

A. Módulo sonobe 

2. Abrir. Dobrar as pontas em direção ao eixo central. 
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3. Abrir. 4. Dobrar o canto inferior direito até à linha do primeiro 
vinco.

5. Dobrar a parte de baixo até ao vinco central. 6. Rodar 180° e dobrar o canto inferior direito até ao 1º 
vinco horizontal. 
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7. Dobrar a parte de baixo até ao vinco central. 8. Dobrar a ponta esquerda até ao topo. 

10. Rodar o objeto 180°.9. Colocar o triângulo recém dobrado debaixo
da aba superior. 
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11. Dobrar a ponta esquerda até ao topo. 12. Colocar o triângulo recém dobrado debaixo da aba 
superior. 

13. Virar o objeto ao contrário.



5/10

14. Dobrar as pontas inferior e superior ao centro formando um quadrado. 
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1. Preparar 3 unidades do módulo sonobe. 2. Pegar em 2 unidades e orientá-las como na fotografia. 
Inserir a ponta direita da 2ª unidade no bolso da 1ª.

B. Diamante

3. Inserir a ponta da 3ª unidade no bolso da 2ª unidade. 
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5. Inserir as pontas do diamante nos bolsos exteriores
correspondentes. Inserir a 1ª.

6. Inserir a 2ª ponta no bolso exterior.

4. Juntar as unidades na forma de diamante.
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1. Preparar 6 unidades do módulo sonobe.

C. Cubo - Iro Bako

2. Pegar em 3 unidades sonobe e juntar uma à esquerda e 
outra à direita da 1ª unidade. 

unidade1

unidade3

unidade2

3. Juntar a unidade 4 ao topo da unidade 1. 
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unidade1
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4. Juntar a 5ª unidade à parte inferior da 1ª unidade.

5. Virar o objeto ao contrário.

unidade5

unidade1
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6. Dobrar as 5 unidades em forma de cubo. Inserir as abas 
nos respetivos bolsos.

7. Juntar a 6ª unidade ao topo para fechar o cubo. Inserir as 
pontas nos bolsos exteriores correspondentes.


