
Estas são as poderosas patas escavadeiras de um tatu gigante (Priodontes maximus). Eles 
têm quatro garras cada. As maiores medidas da garra ~ 15-20 cm de comprimento. A 
segunda maior garra é a garra do mindinho, medindo ~ 8-10 cm de comprimento. As 
menores garras são as garras indicador e o polegar, cada medem ~ 4-5 cm de comprimento:



Mindinho Garra
~8-10 cm

Maiores Medidas Garra
~15-20 cm

Indicador
~4-5 cm

Polegar
~4-5 cm

Exemplo de cada garra:



Para fazer suas garras do tatu gigante, você vai precisar destes materiais: 
luvas escuras de algodão fino, tesouras, elásticos, caneta e cola.



1. Corte vários pedaços de papelão em 4 pilhas de tiras, uma pilha para 
cada garra. O número de peças que você vai precisar vai depender da 
largura de seus dedos.



2. Comece fazendo o maior garra primeiro (anelar e os dedos médios). 
Use os dedos como guias para desenhar um arco ~ 6-8 centímetros para 
fora da base. Use o modelo para ajudar, se necessário.



3. Cortar e traçar a garra em cada um dos outros pedaços de papelão. 
Quando empilhados juntos o papelão deve ser ligeiramente maior do 
que do seu anelar e os dedos médios.



4. Cortar todos os padrões de garra que você criou para a primeira garra. 



5. Delinear a forma de seus dedos dentro da garra recorte, em todos, 
exceto dois pedaços (estes serão utilizados como as tampas de cada garra).



6. Recorte o contorno do dedo do meio. Uma vez que todos estiverem 
cortados isto criará o buraco  que colocará os dedos quando eles todos 
estiverem colados.



7. Para formar o corpo da garra, colar os entalhes em conjunto com cola de  
secagem rápida, (todas as peças com orifícios para os dedos no centro).Complete   
a garra colando os pedaços sólidos para as bordas exteriores da garra, (elásticos
de borracha podem ser usadas para manter as peças no lugar durante a secagem). 



8: Repita os passos 1-7 para o Garra do mindinho (Pinky), e o antes do polegar e 
também o polegar. Em seguida, adicionar várias camadas de cola de madeira para o 
exterior de cada garra, para estabilizar e firmar as partes superiores e bordas. Deixe as 
garras secar durante a noite e depois pintá-las cores naturais (ex: cinza, bege, verde).



9: Termine a mão do Tatu gigante ajustando cada garra para os dedos 
adequados sobre uma luva. Respeite as garras para a luva usando cola de 
secagem rápida, se desejar. Complete a embarcação, fazendo uma segunda 
luva para a outra mão. Divirta-se! 


