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• Feltros Santa Fé nas cores: amarelo ouro 044, tangerina amalfitana 087, 
branco 035, vermelho noel 065 e preto 034

• Feltros Santa Fé estampados: Poá Tradicional Preto/Branco 5106.101, Color 
Baby Poá Branco/Preto5013.435, Chevron P&B 6140.0/19, Xadrez P&B Grid 
6180.0/19, Bubu e as Corujinhas Biel (quadriculado P&B) 5870002 e Natalino 
Modelo 2 5036.506

• Enchimento Acrílico Santa Fé
• Garrafa Iogurte 1,2 ml
• Termocolante Definitivo TECLABEL
• Lã MAIS BEBÊ SOFT REF. 7557 – cor = amêndoa da Círculo S/A
• Manta acrílica
• Linha de costura branca
• Linha de pesponto vermelho e verde
• Linha 10 da Círculo S/A
• Agulha
• Alfinetes
• Tesoura comum e picotar
• Réguas circular e botões ovais brancos pequenos da We Care About
• Olhos resinados Redondos M
• Caneta permanente preta fina
• Blush
• Pinta bolinhas REF. 555/2 da Condor Pincéis
• tinta de tecido branco
• 4 palitos de sorvete
• Um pouco de areia
• Retalho de E.V.A. 2 mm
• Ferro de passar
• Cola Universal da Rendicolla
• Pistola e bastões de cola quente da Rendicolla 
• Moldes em cartolina ou acetato

Materiais
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1. Inicie pelo corpo, ou seja , a garrafa de iogurte de 1,2 ml, colocando um pouco de areia no 
fundo para dar estabilidade. Caso queira como peso de porta, coloque maior quantidade 
de areia ou substitua por pedrinhas. Complete toda a garrafa com enchimento acrílico, 
compactando bem. Corte um círculo de E.V.A. 2mm de qualquer cor de 6,5 cm de diâmetro e 
cole no fundo da garrafa para nivelar. 

2. Recorte o pescoço, seguindo o molde no feltro branco, com a linha de costura branco, 
faça pontos chuleado somente na elevação, deixando a base reta aberta. Recorte na manta 
acrílica um quadrado de 12 cm X 12 cm. Cole 2 palitos de sorvete, lado a lado na vertical. 
Depois cole mais 2 palitos sobre os anteriores. Enrole a manta e cole para fechar. Encaixe os 
palitos forrados no gargalo da garrafa, ajeitando entre o enchimento. Coloque um pouco de 
enchimento dentro do pescoço, somente nas laterais. Encaixe o pescoço no gargalo, deixando 
os palitos forrados no centro e cole na garrafa com a cola quente.

3. Recorte um retângulo de 31,5 cm X 26,5 cm do feltro Color Baby Poá Branco/Preto, envolva 
a garrafa, deixando uma margem inferior, deixando início no centro e cole com a cola quente. 
Enrole e cole o transpasse. Com a linha 10 faça alinhavo na parte superior, franza bem e 
arremate. Faça o mesmo na parte inferior e arremate. Recorte um círculo de 7 cm de diâmetro 
mas com a tesoura de picotar no feltro preto, e cole no fundo da garrafa para dar acabamento.  

4. Para a cabeça, recorte seguindo o molde no feltro branco. Recorte as cristas e o papo no 
feltro vermelho Noel também seguindo os moldes. Una e alfinete as duas partes da crista, e 
com a linha de pesponto vermelho faça pontos caseado em volta, deixando a parte reta inferior 
sem casear. Faça pontos caseado também em toda a volta do papo e reserve.

5. Una e alfinete as partes da cabeça. Encaixe a crista no centro superior e alfinete. Com a 
linha de costura branca, um fio só, faça pontos chuleados a toda volta, deixando abertura no 
queixo para enchimento. Ao chegar na parte da crista use pontos atrás ou pesponto, e depois 
retorne ao ponto chuleado. Encha com enchimento acrílico até ficar firme e fofo e termine de 
chulear. Faça um corte horizontal centralizado com a tesoura 2 cm acima do queixo, até ter 
abertura para encaixe do pescoço. Passe cola quente e encaixe no pescoço. Reserve.
 
6. Para as penas do pescoço, recorte seguindo os moldes 8 X nos feltros branco e Color Baby 
Poá Branco/Preto. Com a linha 10 faça alinhavos na parte reta dos menores brancos até ¾ 
e encaixe o próximo o próximo e continue a alinhavar. Siga até completar ¾ do último, não 
arremate e reserve. Repita o mesmo processo com a penas Poá Branco/Preto e reserve.

7. Recorte no Feltro Natalino Modelo 2 o colete seguindo o risco. Com a linha de pesponto verde 
faça pontos caseado a toda a volta, menos na parte superior. Reserve.
 
8. Agora, será aplicado o Termocolante Definitivo: comece riscando na parte do Termocolante 
Definitivo com brilho dois retângulos de 6 cm X 1,5 cm com a caneta. Recorte com margem.

9. Coloque o recorte com a parte riscada para baixo sobre o verso do feltro vermelho Noel. 
Passe o ferro em temperatura algodão por 5 segundos dependendo do seu ferro. (OBS.: o ferro 
tem que ser a seco! Não use ferro a vapor!). Deixe esfriar.

10. Retire a película. Recorte e posicione sobre a frente do colete, centralizando na parte 
inferior como bolsos, coloque o papel protetor em cima e passe o ferro na mesma temperatura 

Passo a passo
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(algodão) por 25 segundos. (OBS.: o ferro tem que ser a seco! Não use ferro a vapor!). Deixe 
esfriar. 

11. Faça o transpasse no colete, alfinete e faça a marcação dos botões. Prenda-os com a linha 
de pesponto verde formando um “X” em cada um.

12. Com a linha 10 faça pontos alinhavos na parte reta superior do colete. Vista no corpo. 
Ajeite, centralizando na frente do corpo. Com cuidado cole do decote “V” e o transpasse na 
parte inferior no corpo. Agora sim franza a parte superior até ficar bem moldado no pescoço e 
arremate.

13. Agora, ajeite as penas maiores (poá branco/preto), no pescoço, transpasse a primeira e a 
última pena e termine de alinhavar, franza bem e arremate. Ajeite o franzido das penas e deixe 
penas posicionadas desencontrando com o decote do colete. Levante as penas e passe cola 
quente a volta. Abaixe as penas para fixar. Repita o mesmo processo com as penas menores 
brancas sobre as anteriores, e cole-as desencontrando-as com as debaixo.

14. Para as asas repita o mesmo processo de aplicação do termocolante, riscando a base da 
asa, detalhe e penas, não se esquecendo de inverter quando for fazer a asa oposta. Recorte 
com margem e coloque as partes riscadas sobre os verso dos feltros escolhidos. Retire as 
películas e coloque sobre o feltro preto e faça a colagem definitiva. Recorte as partes.

15. Monte as asas: sobre a base inicie montando as 5 penas maiores, alternando as estampas 
e cole-as pela parte superior das mesmas. Agora monte a sequência das penas menores 
sobre as maiores, também alternado as estampas, procurando não deixar igual a sequência 
das debaixo. Cole-as da mesma maneira. E por último cole o detalhe sobre as penas menores 
alinhando sobre a base da asa. Repita o mesmo processo na outra asa, tomando cuidado de 
posicionar as penas numa sequência espelhada. Cole-as na lateral do corpo um pouco abaixo 
das penas do pescoço.
Para a cauda de penas, recorte as bases A e B no feltro preto. Repita o mesmo processo de 
aplicação do termocolante definitivo nas penas da cauda. Posicione as penas de forma que 
na cauda A, as penas serão coladas no verso da base preta. E as penas da cauda B serão 
aplicadas sobre a frente da base preta. Una-as duas partes da cauda, alinhando pela base, 
mas deixando as penas desencontradas. Cole as bases na parte reta. Cole a cauda no centro 
vertical das costas do corpo. Cole agora a cauda de acabamento na parte inferior da cauda.

16. Para o rosto, posicione o papo e cole somente pela ponta. Recorte o fundo do bico 
seguindo o molde no feltro Tangerina Amalfitana e cole sobre a ponta do papo. Passe blush 
nas bochechas. Repita o mesmo processo de aplicação de termocolante definitivo para o bico 
(parte superior e inferior) no feltro amarelo ouro. Dobre-os ao meio e cole com um pouquinho 
de cola quente, primeiro a parte inferior, seguindo o contorno do fundo do bico, e depois o bico 
superior, também seguindo o contorno do fundo do mesmo.

17. Posicione e cole com a cola universal os olhos resinados na cabeça. Com a caneta 
permanente fina preta desenhe os detalhes olhos e sobrancelhas e os furos no bico superior.

18. Para finalizar, faça o topete, com a lã, envolvendo 4 dedos semi abertos (8 cm), dando 20 
voltas, amarrando no centro com outro pedaço de lã. Cole-o no topo da cabeça. E com a tinta 
de tecido branco e ponta bolinhas faça o brilho nas bochechas.

Pronto, coloque dentro seus temperos de galinhas em cubos e/ou saches e, é só presentear ou 
vender!!!
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Base Cauda A

1x feltro preto 034

Pena 3
Cauda A - costas

1x feltro estampado
coleção P&B

xadrez grid 6180.019

Fundo garrafa
acabamento

1x feltro preto 034

7 cm Ø

Bolso Colete

2x feltro vermelho
noel 065

6 cm x 1,5 cm

Penas Pescoço A

8x feltro branco 035

Penas Pescoço B

8x feltro estampado
coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101
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Fundo garrafa

1x E.V.A

6,5 cm Ø

Cauda
acabamento

1x feltro preto 034
1x feltro estampado

coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101

Pena 1
Cauda A - costas

1x feltro estampado
coleção P&B

chevron 6140.019

Pena 6
Cauda B - frente

1x feltro estampado
coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101

Pena 2
Cauda A - costas

1x feltro estampado
coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101

Pena 7
Cauda B - frente

1x feltro estampado
coleção Bubu 
e as Corujinhas
Biel 5870.002
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Base Cauda B
Costas

1x feltro preto 034

Detalhe asa

2x feltro preto 034
2x feltro estampado

coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101

Cabeça

2x feltro branco 035
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Pena 5
Cauda B - costas

1x feltro estampado
coleção P&B

chevron 6140.019

Pescoço

2x feltro branco 035

Asas base

4x feltro  preto 034

Papo

1x feltro vermelho
noel 065

Crista

2x feltro vermelho
noel 065
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Pena 4
Cauda B - frente

1x feltro estampado
coleção P&B

xadrez grid 6180.019

Pescoço

1x manta acrílica

12 cm x 12 cm

Bico
superior

2x feltro
amarelo

ouro 044

Bico inferior

2x feltro amarelo
ouro 044
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Penas maiores
asas

2x feltro estampado coleção Bubu 
Biel 5870.002

2x feltro estampado coleção P&B
 chevron 6140.019

2x feltro estampado coleção P&B
 xadrez grid 6180.019

6x feltro estampado coleção Poá
tradicional preto/branco 5106.101

Penas menores
asas

2x feltro estampado
coleção P&B chevron 6140.019
2x feltro estampado coleção

P&B xadrez grid 6180.019
2x feltro estampado

coleção Poá tradicional
preto/branco 5106.101

2x feltro estampado coleção
Bubu e as Corujinhas

Biel 5870.002
2x feltro estampado coleção
Poá tradicional preto 5106.101

Colete - parte 1

1x feltro estampado
coleção Natalina

modelo 2
5036.506

Unir com A e BC D
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Colete - parte 2

1x feltro estampado
coleção Natalina

modelo 2
5036.506

Unir com C e D

A B
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Base corpo - garrafa

1x feltro estampado
coleção Color Baby Poá
branco/preto 5013.435

31,5 cm x 26,5 cm
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