
Wanda fornazieri
Boneca japonesa Kokeshi

• Feltro Santa Fé nas cores: nude capri 047, preto 034, goiaba 074
• Feltro Santa Fé estampado Coleção Color Baby Floral Azul 5030.030
• Fibra siliconada Santa Fé
• Forrobel 
• Termocolante Definitivo da TECLABEL
• Passamanaria Lucimar MOD. 403 – cor 205 = rosa, Passamanaria Margarida 

MOD. 410 – cor 105 = rosa da Marilda Aviamentos
• Meias pérolas médias e pequenas
• Cordão de pérolas pequenas e médias
• Fita de cetim nº 4 pink
• Aalfinetes
• Linha de costura salmão, azul claro e preto
• Linha de pesponto pink
• Agulha
• Tesoura comum e de picotar
• Manta acrílica
• Palitos de sorvete
• Tinta de tecido branco
• Blush
• Pinta bolinhas da Condor – REF. 555/02
• Areia
• Caneta permanente preta média e fina
• Caneta prateada ou branca
• Ferro de passar
• Cola de silicone líquida da Rendicolla
• Bastão e pistola de cola quente da Rendicolla
• Garrafa de suco de 900 ml
• Moldes de acetato ou cartolina.

Materiais

Passo a passo
1. Inicie pelo corpo, ou seja, a garrafa de suco de 900 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. 2 mm de qualquer 
cor de 6 cm de diâmetro e cole no fundo da garrafa para nivelar. 

2. Recorte o pescoço, seguindo o molde no feltro nude capri, una as partes, e com 
a linha de costura salmão faça pontos chuleado somente na elevação, deixando a 
base reta aberta. Recorte na manta acrílica um quadrado de 12 cm X 12 cm. Cole com 
cola de silicone líquida 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 
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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 agora um retângulo de 26,5 cm X 23,5 cm do feltro nude capri, 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 de pesponto rosa faça alinhavo na 
parte superior, franza bem e arremate. Faça o mesmo na parte inferior com a linha 10 e 
arremate. Recorte um círculo de 7,5 cm de diâmetro, mas com a tesoura de picotar no 
feltro nude caprio, e cole no fundo da garrafa para dar acabamento.  

4. Recorte a roupa, seguindo o molde no feltro floral azul.  Alfinete em volta das 
laterais e na parte superior a passamanaria Lucimar rosa. Com a linha de pesponto 
pink faça pontos pespontos para fixar a passamanaria.  Com a linha de pesponto rosa 
faça pontos alinhavo na parte superior reta, na parte interna, e saia com a linha para 
fora, mas abaixo da passamanaria. Enrole sobre o corpo, transpassando na frente, 
e alinhando na parte superior, mas não deixe ajustado, deixe sim um pouco solto do 
corpo. Cole com a cola quente, cole o transpasse até o final do decote. Agora sim, puxe 
a linha do alinhavo anterior, franza bem e arremate abaixo da passamanaria. Dê uns 
pontos de cola.

5. Recorte seguindo os moldes as mangas (4X) no mesmo feltro floral e no forrobel 
(2X). Una as partes, encaixe o forrobel entre eles, diferenciando os lados (esquerdo e 
direito) e alfinete. Com a linha de costura azul claro, faça pontos caseado ou chuleado 
em volta da parte elevado das mangas, e na curva inferior faça pontos chuleado mais 
espaçado. Coloque a mesma passamanaria da roupa nas beiradas das mangas, mas 
com os detalhes para dentro/acima das mangas, alfinete e com a linha de pesponto 
pink, faça pontos pespontos para fixar. Reserve.

6. Para o cabelo/costas recorte no feltro preto (2X) e no forrobel seguindo os moldes. 
Una as partes, encaixe o forrobel entre eles, alfinete e faça pontos caseado ou 
chuleado com a linha de costura preto na parte inferior, laterais, já na parte inferior 
dos coquis, seguindo a curvatura da cabeça, faça pontos atrás. Na volta externa 
dos coquis, faça pontos chuleado com a mesma linha, mas deixando abertura para 
enchimento. Coloque um pouquinho de enchimento e termine de chulear. Reserve.

7. Agora, todas as peças a seguir (franja, cabelo, boca e olhos) serão aplicadas com 
a Termocolante Definitivo. E todo o procedimento para aplicação segue o mesmo 
processo, somente variando os riscos e os feltros.
 
8. 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 para a boca e na caneta 
prateada ou branca para os olhos, cabelo e franja. Recorte com margem.

9. Coloque todos os recortes com a parte riscada para baixo sobre o verso dos feltros 
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.
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10. Retire a película e recorte todos no risco. Coloque sobre a cabeça, ajeitando a 
posição desejada, o cabelo, os olhos e a boca, 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! ). Repita o mesmo processo na franja. Deixe esfriar.

11. Para a cabeça, recorte seguindo os moldes no feltro nude capri e no forrobel. Una as 
partes, encaixe o forrobel entre eles, alfinete e faça pontos chuleados em toda a volta, 
somente de orelha a orelha, com a linha de costura salmão. Com a mesma linha faça 
pontos pespontos e palito para formar a separação e detalhes das orelhas. Com a linha 
de costura preta faça pontos chuleado na parte do cabelo somente até a metade.

12. Agora sim, coloque um pouco de enchimento acrílico dentro da cabeça, priorizando 
somente a parte inferior (bochechas). Continue o chuleado por mais um pouco, coloque 
o enchimento necessário para finalizar e harmonizar as bochechas, e termine de 
chulear.

13. Para iniciar a montagem, pré monte as mangas, só para determinar o local da faixa. 
Recorte e cole a fita de cetim pink como uma faixa com fechamento atrás do corpo. E 
faça uma gargantilha com o cordão de pérolas médias e prenda no pescoço, em cima 
da junção do corpo com o pescoço.

14. Passe cola quente somente na parte superior da cabeça/verso, e cole sobre as 
costas do cabelo. Passe cola quente no pescoço (frente) e encaixe entre a cabeça e o 
cabelo/costas, levemente inclinada. Fixe bem e cole agora a parte de trás do pescoço 
no cabelo costas. Complete a colagem nas laterais superior do cabelo, atrás da orelha 
da cabeça. Cole a franja alinhando com a cabeça também só pela parte superior.

15. Depois cole as mangas levemente inclinadas e com parte dela para fora do corpo.

16. Passe um pouco de blush nas bochechas, e com a caneta permanente desenhe o 
nariz, a boca e os cílios. E com o pinta bolinhas e a tinta de tecido branco faça pontos 
de brilho nas bochechas. Aguarde secagem.

17. Faça um laço duplo com a fita de cetim mais larga (70 cm), alfinete e com a linha 
de pesponto pink, faça pontos alinhavo no centro, franza bem, e dê algumas voltas e 
arremate. Cole no verso do corpo em cima da fita da cintura.

18. Corte dois pedaços de cordão de pérolas de 45 cm cada. Enrole cada um em volta 
dos coquis, deixando suas pontas soltas. Prenda com alguns pontos de cola. Recorte 9 
margaridas e cole  meias pérolas pequenas como miolo. Cole 3 margaridas nas laterais 
dos coquis, e as outras três no centro do laço grande no verso do corpo.

19. Para finalizar, cole meias pérolas pequenas como brincos e, uma meia pérola grande 
e duas meias pérolas médias como detalhe na faixa na frente do corpo.

Pronto é só presentear ou vender !!!
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Cabelo costas

1x forrobel

Franja

2x feltro preto 034

Olhos

1x feltro preto 034 (cada)
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Fundo garrafa

1x E.V.A. 2 mm

6 cm Ø
Cabelo frente

1x feltro preto 034

Boca

1x feltro goiaba 074
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Acabamento
fundo corpo

1x feltro nude capri 047

7,5 cm Ø

Cabeça

2x feltro nude capri 047
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Cabelo costas

2x feltro preto 034
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Cabeça

1x forrobel

Mangas

2x forrobel

Manga

4x feltro estampado
coleção Color Baby Floral

azul 5030.030
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Roupa

1x feltro estampado
coleção Color Baby Floral

azul 5030.030
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Base corpo

1x feltro nude capri 047

26,5 cm x 23,5 cm
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