
Wanda fornazieri
Porta panetone natalino Noel

• Feltro Santa Fé nas cores: verde bilhar 003, branco 035, bege palha 072, nude 
Capri 047, vermelho noel 065, goiaba 074, cereja 066, amarelo cítrico 081, 
amarelo canário 080, amarelo ouro 044 

• Feltro Santa Fé estampados Natalino Xadrez Vermelho 5036.501, Natalino  
Verde com Bolas Vermelhas 5086.503 e Coleção Alegria Bege Chuva de Prata 

• Termocolante Definitivo Teclabel
• Forrobel  e Enchimento Acrílico Santa fé
• Pote de Pipoca
• Fita de cetim nº 1 bege;
• Fita voal com dourado nº 2
• Guipir Ultra Folha M -  MOD. 1102 – cor 132 = mostarda, Passamanaria Cetim 

MOD. 410 Margarida – cor 109 = vermelho e Aplique Mini Flor  MOD. 134 – cor 
101 = amarelo da Marilda Aviamentos

• Botões Redondos Grandes Rosa, botão Cristal de Gelo Grande Dourado e ré-
gua circular da We Care About

• Olhos resinados M
• Óculos pequeno de arame dourado torcido
• Meias pérola douradas pequena e média
• Meia pérola coração vermelho médio e pequeno
• Alça para bolsas de nylon bege com  1,5 cm de largura
• Linha de costura salmão
• Linha de pesponto vermelho
• Linha 10 da Círculo S/A; E.V.A. 2mm
• Agulha
• Alfinetes
• Tesoura comum e de picotar
• Blush
• Caneta permanente preta fina
• Tinta de tecido branco
• Pinta bolinhas da Condor Pincéis
• Ferro de passar
• Cola de silicone líquida
• Bastão e pistola de cola quente da Rendicolla
• Moldes de acetato ou cartolina

Materiais
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1. Primeiramente, para a alça corte 55 cm da alça para bolsa bege e o mesmo 
tamanho da fita de cetim bege nº 1. Cole-a no centro da alça. Cole a alça pron-
ta na lateral externa do pote, centralizando. Em seguida, recorte para a base do 
pote um retângulo de 57 cm X 17,5 cm no feltro Natalino Verde com Bolas Ver-
melhas. Faça uma marca com alfinete de 15 cm da extremidade de cada lado 
para o centro. O espaço central será dividido em mais três partes com distância 
de 6,5 cm entre elas, e marque com alfinetes. Teremos então 5 marcas de alfine-
tes, que serão os locais para colagem de fitas na vertical. Corte 2 fitas de cetim 
bege nº 1 com 7 cm cada e 3 fitas de voal com dourado nº 2 com 11, 5 cm cada.  
Começe a colagem das fitas do extremo para o centro, sempre na vertical, na 
seguinte sequência: voal, cetim, voal, cetim e voal. Reserve.

2. Agora, todas as peças a seguir (Bolas natalinas, base barba, bigode, boca e 
borda gorro) serão aplicadas com o Termocolante. E todo o procedimento para 
aplicação segue o mesmo processo, somente variando os riscos.

3. Comece riscando na parte do Termocolante com brilho os riscos de todas as 
peças seguindo os moldes ( OBS.: não é para inverter! ) com a caneta. Recorte 
com margem.

4. Coloque todos os recortes com a parte riscada para baixo sobre o verso dos 
feltros correspondentes. Passe o ferro em temperatura algodão por 5 segundos. 
(OBS.: o ferro tem que ser a seco! Não use ferro a vapor!). Deixe esfriar.

5. Retire a película e recorte todos no risco. Coloque as peças das bolas nata-
linas sobre a frente/base do pote nos locais desejados (acima das fitas de ce-
tim bege, alinhando a altura), coloque o papel protetor em cima e passe o ferro 
na mesma temperatura (algodão) por 25 segundos. (OBS.: o ferro tem que ser a 
seco! Não use ferro a vapor!). Deixe esfriar. Repita o mesmo processo anterior 
para as peças base barba, bigode e borda do gorro, mas colocando nos versos 
dos feltros escolhidos. Deixe esfriar também.
 
6. Cole, agora, o retângulo em volta do pote, pela parte superior, transpasse e 
termine a colagem na lateral. Corte no E.V.A. 2 mm, pode ser de qualquer cor, 
risque com ajuda da régua circular um círculo de 11 cm, e cole no fundo externo 
do pote para nivelar. Com a linha de pipa alinhave toda a volta do fundo, franza 
bem e arremate.  Passe um pouco de cola quente, por baixo, para fixar bem no 
fundo do pote.  Recorte com a tesoura de picotar no feltro verde musgo um cír-
culo de 12 cm de diâmetro e cole-o no fundo do pote para dar acabamento.

Passo a passo
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7. Recorte a medida da volta da abertura do pote, com um pouco de margem de 
transpasse, no guipir mostarda, e cole-o, transpassando um pouquinho no final, na 
mesma direção do transpasse do feltro.
 
8. Decore as bolas natalinas: a bola natalina de ponta, cole um aplique min flor 
amarelo na lateral feltro cereja e cole uma meia pérola média dourado como miolo, 
na parte do feltro goiaba cole algumas meias pérolas douradas média e pequena, 
e na bola natalina redonda corte um pedaço da passamanaria margarida vermelha 
com 4 flores, no centro da faixa feltro amarelo ouro, procurando seguir a curva da 
mesma, e cole meias pérolas douradas pequenas como miolo.

9. Para decorar os botões grandes rosa, corte um pedaço da fita voal com dourado 
e transpasse pelos buracos do botão, e cruze como um X, mas deixando a fita um 
pouco folgada. Cole as pontas das fitas no verso do botão e cortando os excessos. 
Cole cada botão decorado na ponta da fita voal colada verticalmente na base do 
pote, procurando deixá-los alinhados na mesma altura. Reserve.

10. Recorte as demais peças do Noel seguindo os moldes. Una as duas partes do 
gorro, deixando o Xadrez na frente e o vermelho atrás, encaixe o forrobel entre as 
partes, alfinete e com a linha de pesponto vermelho, faça pontos caseado em toda 
a volta. Reserve.

11. Para o rosto, una as duas parte, encaixe também o forrobel entre elas e com a 
linha de costura salmão faça pontos chuleado em toda a volta. E para o nariz, com 
a linha 10, faça pontos alinhavo em toda a volta do círculo, franza um pouco, encha 
com enchimento acrílico, franza bem e arremate.

12.  Para a montagem, cole inicialmente o gorro sobre a base/rosto na parte supe-
rior, pelas pontas. Depois cole a base da barba na parte debaixo. Cole as camadas 
da barba na sequência, somente pela parte superior, e depois cole a borda do gorro 
sobre a emenda do gorro e do rosto. Passe blush nas bochechas e cole a boca, de-
pois o bigode e o nariz. Passe também um pouco de blush no nariz. Cole com a cola 
de silicone líquido os olhos resinados. Com a caneta permanente fina faça detalhes 
nos olhos. Cole as sobrancelhas. Faça o brilho das bochechas com a tinta de tecido 
branco e o pinta bolinhas. Aguarde secagem. Cole o óculos feito com arame torcido 
dourado.

13. Para finalizar, cole o Noel pronto em cima da emenda do feltro e guipir na base 
do pote decorado, centralizando-o. Cole as meias pérolas coração vermelho na 
borda do gorro e o botão cristal de gelo dourado com uma meia pérola dourado pe-
queno no centro na ponta do gorro.

Pronto, é só presentear ou vender!!!
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Fundo externo
do pote

1x E.V.A 2 mm

11 cm Ø

Acabamento
fundo externo

do pote

1x feltro verde
bilhar 003

12 cm Ø
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Nariz

1x feltro nude
capri 047
3 cm Ø

Bola natalina A

1x feltro
goiaba 074

Detalhe
bola natalina A

1x feltro
cereja 066

Bola natalina B

1x feltro amarelo
canário 080

Cabeça

2x feltro nude capri 047

Cabeça

1x forrobel

Bigode

2x feltro branco 035

Ponteiras das
bolas natalinas

1x feltro amarelo
cítrico 081

(cada)

A B

Detalhe
bola natalina B

1x feltro amarelo
ouro 044
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Borda do gorro

1x feltro bege palha 072
1x feltro laminado coleção

Alegria bege chuva
de prata

Gorro

1x forrobel

Gorro

1x feltro vermelho noel
1x feltro estampado

coleção Natalina
xadrez vermelho 5036.501


