
Vania bueno
Bastidor de Natal

• Feltro Santa Fé nas cores: rubi 018, branco 035, nude 023
• Feltro Santa Fé estampado Natalino
• Fibra siliconada Santa Fé
• Forrobel
• Recorte Kawaii folhas vazadas
• Carapinha branca
• Bastidor de madeira 22 cm 
• Tinta de tecido rosa claro 
• Giz pastel 
• Cola glitter dourado 
•  Olhos resinados
• Arame dourado de artesanato
• Cola de silicone
• Cola quente

1. Para a base, prenda o feltro estampado natalino no bastidor de madeira, corte 
o excesso e faça acabamento com cola quente. Reserve. Corte todos os feltros 
conforme indicado no molde.

2. Para o rosto, barba, bigode e gorro, utilize o mesmo molde para cortar no feltro 
e no forrobel (cortando 5 mm menor), fazendo um sanduíche com feltro, forrobel 
e feltro. Para a barba, bigode e cabeça, alinhave toda a volta com linha da cor do 
feltro; e para o gorro, caseie.

3. Faça um fuxico para o nariz e encha com fibra siliconada. Faça o óculos com o 
arame de artesanato dourado.

4. Posicione todas as partes e faça a montagem do Papai Noel no bastidor com 
cola quente. Cole a carapinha no gorro com cola quente. Para o pompom, faça 
um fuxico com a carapinha e cole na ponta do gorro.

5. Cole os olhos e o óculos eore as bochechas com tinta de tecido rosa. Som-
breie a barba e gorro com giz pastel.

6. Finalize a peça decorando com glitter e os recortes Kawaii de folhas na barra 
do gorro.

Materiais

Passo a passo
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Bigode

2x feltro branco 035
1x forrobel

Gorro
parte 1

2x feltro rubi 018
1x forrobel

Gorro
parte 2

2x feltro rubi 018
1x forrobel
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Barba

2x feltro branco 035
1x forrobel

Sobrancelha
2x feltro

branco 035

Boca
1x feltro

vermelho
noel 065

Cabeça

2x feltro nude 023
2x forrobel (diminuir

0,5 cm)

Nariz

1x feltro nude 023
(fuxico)


