
jussara bastos
Porta pano de prato Moranguinho

• Feltro Santa Fé nas cores: vermelho cereja 066, branco 035 e verde água 079
• Feltro Santa Fé estampado coleção Rosebonbon Composê bolinha vermelho com 

rosa 6046.0/19
• Forrobel 
• E.V.A. 5 mm
• Argola de acrílico 11,5 cm de diâmetro - 1 unidade
• Olhos resinados Monicarts adesivos cód 444G
• Pompom amarelo - 2 unidades 
• Botão rosa - 3 unidades
• Recortes de feltro branco - 3 unidades
• Fita de cetim nº 1
• Linhas de meada nas cores dos feltros
• Linha de pipa nº 10
• Agulha nº 7
• Cola quente
• Cola de silicone líquido
• Cola instantânea nº 3
• Cola T6000

Materiais

1. Recortar todas as partes no feltro, forrobel e E.V.A. conforme instruções dos moldes.
2. Riscar a boquinha usando o gabarito fornecido no molde e bordar com dois fios de 

linha de meada preta com o ponto atrás.  Posicionar todas as partes do morango 
com um pouco de cola de silicone líquida ( feltro + E.V.A. + E.V.A. + feltro)

3. Colar por dentro desse recheio um pedaço de fita de cetim na parte central 
superior do morango, deixando um elo para fora, para ser pendurado na parede 
posteriormente.

4. Recortar uma tira de feltro da mesma cor do morango, passar a argola por dentro e 
posicionar na parte de dentro do recheio também, mas na parte central inferior.

5. Casear toda a volta do Morango, fazendo o caseado embutido ao passar pela fita, e 
pela tira de feltro.

6. Posicionar  e colar todas as partes das folhas  ( feltro +forrobel + forrobel+feltro) e 
casear em toda a volta.

7. Fazer uns risquinhos com caneta fantasminha no meio das folhas e fazer pontinhos 
atrás em cima do risco puxando um pouco a linha para deixar marcado.

8. Faça uma alinhavo nas bases ( lado reto) de 5 pétalas e ao final, puxe bem a linha 
para franzir o meio da flor. ( use a linha de pipa)

9. Agora é só fazer a montagem, Cole as folhas na parte superior, cole as flores e no 
centro de cada uma um pompom amarelo, monte o laço e cole entre elas.

10. Cole os olhos resinados com cola instantânea n.3 e a cola T6000, os dois botões 
nas bochechas e os circulos de feltro branco nas laterais para dar acabamento.

Passo a passo
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Morango

2x feltro liso
2x E.V.A 5 mm
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Folhas

2x feltro liso
2x forrobel

Laço

1x feltro liso
(cada)


