
Wanda fornazieri
Coelhinho Porta Bis

• Feltros Santa Fé nas cores: branco 035, pink 016
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Páscoa Coelhinho Azul 5852.201
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Efeitos Jeans 1960.351
• Enchimento Acrílico Santa Fé
• Termocolante Definitivo TECLABEL
• meias pérolas média; linhas de costura branca e azul claro
• linha de pesponto branco
• agulha
• alfinetes
• tesoura comum e de picotar
• Caneta permanente preta fina
• tinta de tecido branca e preto
• Pinta Bolinhas REF. 555/01 e 555/2 e Pincel REF. 464 - Nº 2 da Condor Pincéis
• Aplique Laço G - MOD. 120 – cor 126 = turquesa da Marilda Aviamentos
• zíper de 25 cm blush
• botão cenouras
• caneta
• ferro de passar
• pistola e bastão de cola quente da Rendicolla
• moldes em cartolina ou acetato

Materiais

1. Risque e recorte as partes do corpo/base, seguindo os moldes, com margem de 
costura nas laterais e na parte inferior. Faça uma pequena barra na lateral interna 
das duas partes das costas. Alfinete. Encaixe o zíper e alfinete novamente. Passe na 
máquina de costura ou faça pontos atrás para prender o zíper.

2. Una a parte das costas com a frente, frente com frente, alfinete as laterais e a parte 
inferior. Passe na máquina ou faça pontos atrás. Corte o excesso com a tesoura de 
picotar e desvire.

3. Recorte no feltro branco, seguindo os moldes, a cabeça e as orelhas. 

4. Agora, todas as peças a seguir (gola frente e costas, detalhe das orelhas, nariz e 
detalhe nariz) serão aplicadas com a Termocolante Definitivo. E todo o procedimento 
para aplicação segue o mesmo processo, somente variando os riscos, feltros e tecido.

5. 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.
 
6. Coloque todos os recortes com a parte riscada para baixo sobre o verso dos feltros 

Passo a passo
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escolhidos. Passe o ferro em temperatura algodão por 5 segundos. ( OBS.: o ferro tem 
que ser a seco! Não use ferro a vapor! ). Deixe esfriar.

7. Retire a película e recorte todos no risco. Coloque sobre a cabeça (nariz e o detalhe 
do nariz), as orelhas (detalhe das orelhas e gola (frente e costas) nos locais desejados, 
coloque o papel protetor em cima e passe o ferro na mesma temperatura (algodão) por 
25 segundos, em cada parte ( OBS.: o ferro tem que ser a seco! Não use ferro a vapor! ). 
Deixe esfriar.
 
8. Para montagem da cabeça, primeiro faça pences nas orelhas e dê uns pontos com 
a linha de pesponto branca na parte debaixo para fixar as mesmas. Una as partes da 
cabeça, encaixe as orelhas levemente inclinadas e alfinete. Com a linha de costura 
branca faça pontos chuleados em toda a volta, deixando a parte inferior aberta para 
enchimento. Encha com enchimento acrílico somente até antes do pescoço. Com a 
cola quente, cole o pescoço, fechando a abertura.

9. Cole a cabeça entre a parte superior da base/corpo, escondendo o pescoço e 
centralizando, prestando atenção que o zíper ficará nas costas. Cole agora a gola, 
iniciando pelas costas, mas somente na linha superior da base/corpo. Repita o mesmo 
procedimento com a gola da frente, alinhando as laterais da mesma.

10. Com a linha de costura azul faça pontos chuleado para unir as laterais da gola. 

11. Passe um pouco de blush nas bochechas, desenhe os olhos e boca com a caneta 
permanente. Com o pincel e a tinha preta, pinte a parte interna dos olhos e boca. 
Aguarde a secagem. Com a tinta branca e o pinta bolinhas faça os brilhos dos olhos. 
Aguarde a secagem. Com a caneta permanente fina, faça os detalhes finais restantes 
(cílios e sobrancelhas).

12.  Cole na frente, em cima da gola, o aplique laço. E para finalizar, cole uma meia 
pérola em cada lado da bochecha, e cole o botão cenouras no centro do laço.

Pronto, abra o zíper e encaixe a caixa de BIS ou a barra de chocolate, depois, é só 
presentear ou vender!!!
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Cabeça

2x feltro branco 035

Nariz

2x feltro
pink 016

Base corpo
lateral

2x feltro coleção
Páscoa Coelhinho

Azul 5852.201

Base corpo
lateral

2x feltro coleção
Páscoa Coelhinho

Azul 5852.201

Gola frente

2x feltro coleção
Efeito Jeans

60.351
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Orelhas

2x feltro branco 035

Olhos

2x feltro
preto 034

Brilho nariz

1x feltro
branco 034

Detalhe da orelha

2x feltro coleção
Páscoa Coelhinho

Azul 5852.201

Base
corpo frente

1x feltro coleção
Páscoa Coelhinho

Azul 5852.201

10,5 cm x 25 cm


