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RAIDER MASK

COLOUR PRINT

MÁSCARA DO 
SAQUEADOR COELHO

IMPRESSÃO COLORIDA
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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size cardstock
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

6 sheets of card stock
- 6 sheets - (160-200gsm / 60lb-100lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer 
settings to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

NECESSÁRIOS OBSERVAÇÃO 
ESPECIAL SOBRE 
A IMPRESSÃO

O peso (g/m²) da cartolina é apenas uma recomendação, qualquer outra 
gramatura também funciona.

- Impressora
- Papel para impressão tamanho A4 ou Carta
- Cola spray ou bastão
- Tesoura
- Cola ou fita adesiva transparente
- Dobradeira ou agulha de costura grossa
- Régua
- Elástico

6 folhas de cartolina:
- 6 folhas (160 g/m² a 200 g/m²)

Esta máscara foi projetada para ser 
impressa em papel A4 (210 mm x 297 
mm) ou Carta (216 mm x 279 mm). 

Certifique-se de que a opção "imprimir 
em escala" está em branco/desmarcada 
nas configurações da impressora para 
garantir que as páginas sejam impressas 
no tamanho devido.

Para conferir a escala da impressão, use 
uma régua para medir a linha impressa 
na primeira folha do molde.

NÍVEL DE DIFICULDADE: MÉDIO
TEMPO NECESSÁRIO: 2 A 2,5 HORAS
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INSTRUCTIONS FOR 
PRINTING AND FOLDING

Choose a cardstock that your printer is able to print on. Our recommendation 
is 160gsm-200gsm / 60lb-100lb. Set the print settings to ‘High Quality’.

Mountain fold line

Valley fold line

(1) Print your mask pieces on cardstock.

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines. 

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) for 
the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 

INSTRUÇÕES PARA 
IMPRESSÃO E DOBRADURA

Escolha uma cartolina compatível com a sua impressora. Recomendamos cartolinas de 
160 g/m² a 200 g/m². Ajuste as configurações de impressão para "Alta Qualidade".

Linha de Dobra 
de Montanha

Linha de Dobra 
de Vale

(1) Imprima as partes da máscara em cartolina.

(2) Recorte as partes do molde seguindo a 
linha sólida de corte.

(4) Consulte a figura abaixo e dobre sobre os 
vincos, virando as duas pontas na sua direção 
(Dobradura de Vale) no caso de linhas de 
dobras tracejadas ou na direção contrária 
(Dobradura de Montanha) no caso de linhas de 
dobras pontilhadas/tracejadas.

Observação: as linhas tracejadas são 
linhas de dobra, cuidado para não 
cortá-las!

(3) Usando uma dobradeira ou agulha de costura 
grossa e uma régua, vinque as linhas de dobra.



 

50

51 14

37

14 13
51

#SPRINGBREAKOUT4/11

MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces 

Each piece has a label. Place the pieces in 
alphabetical order. Note: symmetrical pieces 
have the same letter but a different number. 
(A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. Note: 
Before glueing, cut away the number tab on the 
corresponding side. Press the glue tab firmly to the 
edge. Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

pro: invisible!
con: time consuming

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Start with piece A and piece B. Each has small 
numbers either on a glue tab or a number 
tab along its edges. A number from piece A 
will be an exact match with a number from 
piece B. Locate the glue tab below one of the 
matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy Clear Adhesive Tape 

Option 2 / Advanced glue

A1 A2

B

Glue Tab

Number 
Tab

A B

Glue

cut away
before glueing
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INSTRUÇÕES PARA 
MONTAGEM DA MÁSCARA

Disponha as Partes

Encontre as Partes Correspondentes

Cada parte é identificada. Organize as partes 
em ordem alfabética. Observação: partes 
simétricas têm a mesma letra, porém um 
número diferente. (A1 < simétrica > A2).

Coloque um pedaço de fita na parte externa do 
molde, cobrindo a área em que as duas abas se 
encontram. Una todas as partes.

Aplique uma camada fina de cola na aba de 
colagem. Observação: antes de colar, corte e 
remova a aba de número no lado correspondente. 
Pressione firmemente a aba de colagem à borda. 
Continue esse processo para cada parte em ordem 
alfabética. A aba de colagem e o número não 
devem ficar visíveis na parte exterior da máscara.

Pró: invisível!
Contra: demorado

Prós: fácil e rápido!
Contra: a fita fica visível na parte externa

Comece com as partes A e B. Cada parte tem 
pequenos números em uma aba de colagem 
ou nas bordas. Um número na parte A será 
igual a um número na parte B. Identifique a 
aba de colagem abaixo de um dos números 
correspondentes.

Recomendamos o uso de um dos 
seguintes métodos para anexar as 
partes da máscara.

Opção 1: Fita Adesiva Transparente

Opção 2/Avançada Cola

A1 A2

B
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Cola
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A
B

C1

C2

F2 + G2

D

E

F1 + G1

PATTERN GUIDE A

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

Glue all colored elements like 3d stickers to the mask!
Use thinner cardstock or paper for these elements!

GUIA DO MOLDE

Comece com a parte A do molde e 
continue em ordem alfabética.

Cole todos os elementos coloridos, como adesivos 3D, na máscara!
Use cartolina mais fina ou papel comum para esses elementos!
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Glue flaps

Number tabs 

4” (100mm)

A

Abas de 
colagem

Abas de 
número

4” (100mm)

A
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B

Whiskers

Teeth

B

Bigodes

Dentes
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Punch holes for elastic band or string

C1 C2

Faça um furo para passar o elástico

C1 C2
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D ED E
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F1 F2

This side
faces the back

F1 F2

Este lado fica 
para trás



3736

#SPRINGBREAKOUT11/11

G2 G1

This side
faces the front

Glue front
 and back
together

G1+f1 / G2+F2

G2 G1

Este lado fica 
para frente

Cole a parte 
da frente com 

a de trás
G1 + F1 / G2 + F2


