
BAHAN & ALAT :
• Kertas quilling 2 warna
 lebar 3mm, panjang 30cm
• Quilling board template
• Quilling tool

• Lem kertas
• Gunting
• Jarum pentul

1. Siapkan 2 helai kertas 
warna pink, dan 2 helai warna 
hijau.

2. Gunakan quilling tool dan 
mulailah menggulung dari 
ujung bagian kertas. 

3. Inilah gulungan yang Anda 
buat. Saat menggulung, tahan 
kertas agar hasil gulungan 
rapi dan tidak longgar. 

4. Letakkan pada quilling 
board, untuk menahan 
gulungan yang sudah dibuat 
tetap pada ukuran yang 
diinginkan.

5. Beri lem pada ujung kertas 
quilling. 

6. Lakukan tips sebelumnya 
untuk membuat 1 kertas 
quilling serupa.

7. Selanjutnya, ambil 1 helai 
kertas hijau, lipat jadi dua 
sama rata, lalu gunting 
menjadi dua.

8. Lakukan juga untuk 1 helai 
kertas warna pink ini.

9. Sambung dan rekatkan 
helai kertas pink dengan 
kertas hijau dengan lem. 

10. Mulailah menggulung 
dari ujung bagian helai kertas 
pink.

oleh:
Tips

Paper Quilling (Menggulung Kertas) dikenal di Eropa 
sejak abad ke-17. Pada masa itu Paper Quilling 
digunakan oleh para biarawan untuk menghiasi 

ornamen yang bersifat keagamaan.

Kini, kreasi Paper Quilling diaplikasikan menjadi ragam 
hiasan kartu ucapan, atau menjadi hiasan hadiah 

spesial yang mudah dibuat.

Ikuti langkah-langkah mudah berikut ini untuk membuat 
Paper Quilling bentuk kupu-kupu. Selamat mencoba!
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13. Sambil membuat 1 
quilling yang serupa dengan 
ini, letakkan kembali pada 
quilling board.

14. Inilah 4 kertas quilling 
yang sudah dibuat.

15. Longgarkan perlahan tiap 
helai kertas sesuai dengan 
bentuk yang diinginkan. 

16. Tarik bagian tengah kertas 
quilling ke sisi kanan, dan 
longgarkan sisi sebelahnya 
seperti gambar diatas.

17. Letakkan pada quilling 
board, kemudian beri lem 
kertas pada sisi yang rapat.

18. Gunakan jarum pentul 
untuk membuat sisi dalam 
dan sisi luar kreasi quilling ini 
lebih menempel.

19. Terapkan pada kertas 
quilling lainnya. 

20. Pastikan lem menempel 
dengan baik pada kertas. 
Sehingga membentuk seperti 
gambar diatas.

21. Inilah hasil yang 
dihasilkan pada kombinasi 
helai kertas pink dan hijau.

22. Gabungkan kertas quilling   
sehingga membentuk 
kupu-kupu dan rekatkan 
dengan lem kertas.

11. Terus gulung sampai 
kertas hijau juga ikut 
tergulung.

12. Inilah gulungan yang Anda 
buat. Warna pink ada didalam 
gulungan.

Ayo, tetap semangat untuk terus membuat kreasi kertas quilling dengan berbagai bentuk.

Anda juga 
bisa menggunakan 

kertas quilling 
bertekstur 

gelombang ini 
sebagai 

alternatif.

Hore..
sudah
jadi :)


