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Ginger porta chaves

• Feltro Santa Fé nas cores caramelo 058 e caramelo havaí 056,
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Efeitos Jeans 1960351
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Efeitos Sisal 5008.1/19 
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Natalina Xadrez Vermelho 5036.501
• Forrobel e Fibra siliconada da Santa Fé
• Papelão firme
• Termocolante Definitivo e Entretela Dupla Face Teclabel
• Guipir Ultra Folha P – Linha Cetim – Modelo 1103 – cor 116 = Branco da Ma-

rilda Aviamentos
• Tecidos Natalinos Verde com estrelas e Vinho com Dourado da Círculo S/A
• Botão redondo branco e botão cristal de gelo grande da We Care About
• Fita decorada dourada nº 3
• Agulha
• Alfinetes
• Tesoura comum e de picotar
• Linha 10 da Círculo S/A
• Linha de pesponto branca e vermelho
• Linha de costura caramelo e azul claro
• Sinhaninha branca estreita
• Laço de fita xadrez vermelho pequeno
• Rosa de fita de cetim vermelho com organza pequeno
• Meia pérola dourada média
• Par de olhos resinados médios
• Caneta permanente preta fina
• Blush
• Pinta bolinhas REF. 555/2 da Condor Pincéis
• Tinta de Tecido branco
• 3 ganchinhos abertos pequenos dourados
• Miçangas com letras pequenas
• Argola de acrílico pequena
• Bastão de cola quente e pistola de cola quente da Rendicolla
• Cola universal e e cola instantânea da Rendicolla
• Ferro de passar
• Caneta
• Estilete
• Régua
• Moldes em cartolina ou acetato.

Materiais
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1. Para a base da Tábua de Cozinha, risque seguindo o molde no papelão e recorte com 
cuidado com o estilete e régua. Reserve.

2. Risque, seguindo o molde a frente da tábua cozinha, na parte lisa da Entretela Du-
pla Face. Recorte com margem. Coloque o verso da Entretela Dupla Face (parte poro-
sa) sobre o verso do feltro Coleção Efeitos Sisal. Passe o ferro em temperatura branda 
(entre lã e algodão), recorte no risco e retire a película. Centralize a base de papelão 
e com a tesoura faça picotes em toda a volta do feltro excedente. Cole os picotes no 
verso da base de papelão.

3. Agora, todas as peças a seguir serão aplicadas com a Termocolante Definitivo. E 
todo o procedimento para aplicação segue o mesmo processo, somente variando os 
riscos e feltro e tecido.

4. Comece riscando na parte do Termocolante com brilho os riscos de todas as demais 
peças (Detalhes centrais da Tábua 1 e 2) seguindo os moldes (OBS.: não é para inver-
ter!) com uma caneta preta fina. Recorte com margem.

5. Coloque todos os recortes com a parte riscada para baixo sobre o verso do feltro e 
tecido escolhidos. Passe o ferro em temperatura algodão por 3 a 5 segundos depen-
dendo do seu ferro. (OBS.: o ferro tem que ser a seco! Não use ferro a vapor!). Deixe 
esfriar.
 
6. Retire a película e recorte todos no risco. Coloque-os sobre a base forrada, centra-
lizando-os, coloque o papel protetor em cima e passe o ferro na mesma temperatura 
(algodão) por 20 a 25 segundos. Recorte em volta. Reserve. (OBS.: o ferro tem que ser a 
seco! Não use ferro a vapor!). Deixe esfriar.

7. Cole por cima da emenda do tecido verde com o feltro xadrez vermelho a fita doura-
da deixando borda excedente para ser colada no verso.
 
8. Cole o guipir branco sobre no final do feltro xadrez vermelho, também deixando bor-
da excedente para ser colado no verso.

9. Faça uma marca leve com caneta nos três pontos aonde serão colocados os ganchi-
nhos abertos dourados na parte inferior da tábua. Com uma agulha firme faça um furo 
no local. Agora, encaixe cada ganchinho, rosqueando até ficar firme, não se esquecen-
do de deixar a abertura do ganchinho para cima. Vire a tábua e coloque um pouco de 
cola instantânea sobre final dos ganchinhos para melhor fixação (se necessário levante 
o feltro). Aguarde secagem.

10. Risque, seguindo o molde o verso da tábua cozinha, na parte lisa da Entretela Dupla 
Face. Recorte com margem. Coloque o verso da Entretela Dupla Face (parte porosa) 
sobre o verso do feltro Caramelo Havaí. Passe o ferro em temperatura branda (entre lã 
e algodão), recorte no risco, mas com a tesoura de picotar e retire a película. Cole-a no 

Passo a passo
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verso da tábua. Prenda no centro acima com a linha de costura caramelo e uns ponti-
nhos a argola de acrílico pequena para pendurar a tábua. Reserve.

11. Recorte agora todas as partes da Ginger no feltro Caramelo e no forrobel.   Para o 
corpo, una as partes, encaixe o forrobel entre as elas, alfinete, e com a linha de costura 
caramelo faça pontos chuleado em toda a volta. Una as partes dos braços, pernas e 
mãos e alfinete. E com a mesma linha faça também pontos chuleado em toda a volta. 
Alfinete a sinhaninha branca em volta na parte inferior de um braço, das duas pernas e 
na parte central da mão. E com a linha de pesponto branca faça pontos palitos inclina-
dos acompanhando as curvas da sinhaninha para fixar as mesmas. Reserve.

12. Para a cabeça, una as partes, alfinete e com a mesma linha de costura caramelo 
faça pontos chuleados em toda a volta deixando abertura para enchimento na parte 
superior. Coloque um pouco de enchimento acrílico até ficar firme e termine de chule-
ar. Alfinete a sinhaninha em volta da parte superior da cabeça como um detalhe. Com 
a mesma linha de pesponto branca faça também pontos palitos inclinados acompa-
nhando as curvas da sinhaninha. Passe um pouco de blush nas bochechas.

13. Cole os olhos resinados com a cola universal. Com a caneta permanente preta fina, 
faça o nariz e a boca. Com a mesma caneta faça os cílios e sobrancelhas. Com a tinta 
de tecido branca e o pinta bolinhas faça os brilhos das bochechas. Aguarde a seca-
gem.

14. Para a meia natalina, recorte seguindo o molde no feltro Coleção Efeitos Jeans. 
Para os detalhes repita o mesmo processo anterior com a entretela dupla face para 
aplicar os detalhes da meia usando pequenos pedaços de tecido vinho com dourado. 
Com a linha de pesponto branco faça pontos caseados pequenos somente na parte in-
terna dos detalhes de tecido. Una as partes da meia, alfinete e com a linha de costura 
azul claro, faça pontos chuleado em toda a volta da meia, mas deixando a parte supe-
rior aberta. Coloque só um pouquinho de enchimento acrílico na parte inferior da meia. 
Feche a meia com um pouquinho de cola de silicone líquida.

15. Para a montagem, inicie fazendo uma pré montagem da Ginger e a meia, deixando-
-a mais para a lateral esquerda e no centro da tábua. Cole com a cola quente o braço 
sem sinhaninha e a perna direita um pouco embaixo do corpo, depois cole o corpo, e na 
sequência cole o braço e a perna esquerda. Cole agora a cabeça, levemente inclinada. 
Depois cole a meia sobre o braço direito, também inclinada, e em cima da ponta supe-
rior da meia cole a mão. 

16. Alinhe as miçangas com letras formando a frase “FELIZ NATAL” na parte superior 
da tábua e ao centro. Cole cada uma com a cola de silicone. Coma a linha de pesponto 
vermelho faça um “X” no centro do botão redondo branco e cole-o no centro da ponta 
da tábua com a cola quente.

17. Para finalizar, cole o botão cristal de neve na lateral direita da tábua, a rosa de 
cetim vermelho com organza na lateral esquerda da cabeça da Ginger e o laço de fita 
xadrez vermelho no pescoço com uma meia pérola dourada no centro dele.

Pronto, é só presentear ou vender!!!
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Base tábua de cozinha

1x papelão

Unir com A’ e B’A B
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Acabamento do verso
tábua de cozinha

1x feltro caramelo
havaí 056

Unir com C’ e D’C D
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Frente tábua de cozinha

1x feltro estampado
coleção Efeitos
sisal 5008.1/19

Unir com E’ e F’E F
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Detalhe central
tábua de cozinha

1x feltro estampado
coleção Natalinos
xadrez vermelho

5036.501
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Detalhe central 2
tábua de cozinha

1x tecido Natalino
Verde Estrelas

12,5 cm x 15,5 cm

Acabamento do verso
tábua de cozinha

1x feltro caramelo
havaí 056

Unir com C e DC’ D’

Base tábua de cozinha

1x papelão

Unir com A e AA’ B’
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Ginger corpo

1x forrobel

Ginger cabeça

2x feltro caramelo 058

Ginger corpo

2x feltro caramelo 058

Braços
4x feltro

caramelo 058

Mãos
4x feltro

caramelo 058
Detalhe da meia

1x tecido natalino vinho
(cada)

Pernas
4x feltro

caramelo 058

Meia

2x feltro estampado
coleção Efeitos
jeans 1960351

Unir com E e F

E’ F’


