
mini base criativa cupcake



Corte:
Corte o papel no tamanho
indicado na ferramenta. 
As medidas do tamanho 

do papel estão em polegadas
na ferramenta. 

As medidas em centímetros 
estão indicadas neste manual.

Posição:
Posicione o papel na 
ferramenta no canto 

inferior da base.

Réguas Guias:
Escolha a Régua Guia de acordo

com o item que você irá fazer. 
Cada Régua Guia está identificada

com as letras A, B ou C. 

Exemplo: Para fazer o chapéu
de festa, alinhe a Régua Guia A 
no Pino 11 e o Guia C no Pino 3.



Montagem: 
Use as instruções e

dicas desse manual para
montagem do projeto.

Corte:
Para cortar, deslize a
lâmina de corte pela 

Régua Guia. Para alguns
itens são necessários

mais de um corte.

Fita dupla face:
Aplique fita dupla face

no lado sem impressão.
Consulte as instruções 

nesse manual para verificar
a aplicação da fita dupla

face. 



Chapéu de Festa
Tamanho do papel: 9” x 9”

(22,86 cm x 22,86 cm)

mINI Chapéu de Festa
Tamanho do papel: 6’ x 6”

(15,24 cm X 15,24 cm)

Posição: 
Régua Guia A no Pino 11 e 
Régua Guia C no Pino 3. 

Dobre para a direita de acordo
com o desenho. Sobreponha o
lado direito ao lado esquerdo para
formar o chapéu. Alinhe a borda
inferior para ficar de forma correta.
Cole. 

Posição:
Régua Guia C em Pino 7 e
Régua Guia C em Pino 1
Dobre para a direita de acordo com
o desenho. Sobreponha o lado direito
ao lado esquerdo para formar o chapéu.
Alinhe a borda inferior para ficar de 
forma correta. Cole. 



Coloque o cupcake
na embalagem depois
de assar. Não substitui
a forma de papel
de cupcake. Não asse o
cupcake com essa 
embalagem.

Posição:
Régua Guia A em Pino 9 e 
Régua Guia C em Pino 1
Use fita dupla face resistente 
ou cola quente para aderir o 
apito dentro do cone. 
Enrole em forma de cone 
em volta do apito e cole. 

Embalagem de Cupcake
Tamanho do papel: 7” x 7”

(17,78 cm x 17,78 cm)
Posição: Régua Guia A em Pino 9

e Régua Guia C em Pino 6

Mini Embalagem de Cupcake
Tamanho do papel: 5” x 5”

(12,7 cm x 12,7 cm)
Posição: Régua Guia C em Pino 6

e Régua  Guia em Pino 5

Corneta de Festa
Tamanho do papel: 7” x 7” 

17,78 cm x 17,78 cm)



Cinta para copo de café
Tamanho do papel: 10” x 10”

(25,4 cm x 25,4 cm)

Embalagem para copo (266 ml)
Tamanho do papel: 10” x 10”

(25,4 cm x 25,4 cm)

Posição: 
Régua Guia B em Pino 12 e 
Régua Guia B em Pino 10
Coloque a cinta de papel 
firmemente ao redor do copo 
e cole para fechar.

Posição: 
Régua Guia B em Pino 12 e 
Régua Guia B em Pino 8
Coloque a cinta de papel
firmemente ao redor do copo 
de 266 ml e cole para fechar.



Embalagem cone para sorvete
Tamanho do papel: 5” x 5”

(12,7 cm x 12,7 cm) Posição: 
Régua Guia C em Pino 6 e 
Régua Guia C em Pino 1
Enrole em volta da casca de 
sorvete e cole. Indicado para 
sorvetes grandes e pequenos.

Embalagem para copo de sorvete
Tamanho do papel: 10” x 10”

(25,4 cm x 25,4 cm) Posição: 
Régua Guia B em Pino 12 e 
Régua Guia B em Pino 10
Coloque o papel firmemente 
ao redor do copo e cole 
para fechar.

 (237 ml)



Embalagem para cone de sorvete
Tamanho do papel: 6” x 6”

(15,24 cm x 15,24 cm) Posição:
Régua Guia C em Pino 7 e
Régua Guia C em Pino 2
Enrole ao redor do cone de 
papel para sorvete e cole.  

Posição: 
Régua Guia A em Pino 11
Comece com a extremidade 
pontiaguda voltada para cima. 
Dobre os cantos externos para 
o centro e cole-os. 
Encha com doces e dobre a 
ponta para baixo. Feche com 
fita dupla face ou adesivo 
autocolante.

Bolsa de doces
Tamanho do papel: 9” x 9”

(22,86 cm x 22,86 cm)


