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Apresentação

Conteúdo protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98)
O usuário que adquiriu esse material é livre para vender e divulgar o 
que confeccionar com suas próprias mãos, seguindo as explicações 
desta apostila.
Proibida a venda, divulgação, compartilhamento total ou parcial 
dessa Apostila em sites, grupos ou qualquer outra forma de mídia

Material de Uso INDIVIDUAL

Olá, obrigada por adquirir essa Apostila. Meu nome é Silvia Rosário, estou no 
mundo do feltro à alguns anos mas sempre trabalhei com outros tipos de 
artesanato. Faço minhas Apostilas com bastante amor e carinho, foco bem nos 
detalhes para que todas meninas consigam fazer independente do nivel com
artesanato.

com bastante imagens. Elas �cam com 40cm de altura. 
Nessa Apostila você irá aprender 4 Bonecas LOL com um Passo a Passo detalhado 

Qualquer dúvida na confeccção entre em contato no Facebook ou por 
email:    silvia@cantinhodathiana.com.br
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Acompanhe

Antes de começar o estudo da sua Apostila e aprender a fazer as Bonecas LOL, 
aproveite para acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, estou sempre 
tentando colocar Passo a Passos e Video Aulas ensinando várias peças e técnicas 
para vocês.

YouTube

youtube.com/SilviaRosarioCantinhodaThiana

Blog

www.cantinhodathiana.com.br

Instagram

instagram.com/Sil_Rosario

Facebook

facebook.com/CantinhoDaThiana2

Dicas

Ao riscar com caneta, cortar sempre tirando o resíduo da tinta, ou seja, por 
dentro, porque se for passar algum produto após a peça pronta ela pode 
manchar com a tinta da caneta.

Antes de casear dedinhos e partes com bicos use uma mistura de 100ml de  água, 
10ml de termolina, 10ml de álcool. Use uma esponja macia, aplique e deixe secar. 
Isso ajuda na hora de casear essas partes.
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Feltro nas cores:
Feltro Pele ou Salmão Chileno 
Rosa Candy Chiclete
Amarelo Claro
Azul Claro
Vermelho 
Marrom 
Branco 
Preto 

Materiais

Curious Q.T
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Cola Quente e de Silicone
Meia pérola 6mm e 3mm

Fibra de Enchimento 
Palito de Churrasco 

Linhas nas cores 
Papelão Paraná 
Bordado Inglês 

Materiais:



Passo a Passo

1 2

3 4

5 6
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1 Junte as partes do corpo, caseie entre as pernas nas laterais até a altura do ombro.

2 Posicione o molde da calça sobre o tecido já duplo, al�nete e corte deixando uma pequena margem.

3 Costure com pontos à mão ou à máquina fechando a calça. Vire para o lado direito e vista no corpo ainda 
vazio. Faça um alinhavo juntando calça e perna para que não saia do lugar.

4 Junte direito sobre direito a blusa, faça pontos à mão ou à maquina nas laterais, vire para o direito e 
reserve.

5
Junte as laterais do sapato, direito sobre direito, costure à mão com ponto atrás ou à maquina. Cole a 
solinha uma sobre a outra, �cando dupla e em seguida sobre a solinha de feltro, �cando uma margem 
para casear

6 Observe a posição da base do sapato após costurada.


