
Bruna marques
Castelo em feltro

• Feltro Santa Fé nas cores: branco 035, caramelo havaí 056, azul marseille 
204, rosa nascente 015, rosa poente 088, rosa claro 014, pink 016

• Feltro Santa Fé laminado coleção Alegria coroa ouro com fundo rosa poente
• Feltro Santa Fé com Glitter prata com fundo amarelo canário 
• Feltro Santa Fé estampado coleção Acqua
• Feltro Santa Fé estampado coleção Eterna Arte Compose Triângulos azul/

rosa tutti-frutti 5888.388
• Linhas de meada ou costura nas cores: verde, branca e marrom
• Papel cartão branco
• Fita pompom
• Cola branca
• Pincel
• Cola silicone fria
• Cola quente
• Caneta fantasminha
• Latas (de café ou de leite)
• Rolinhos de papel (plástico filme ou alumínio)
• Meia pérola ou pedraria para decorar
• Papelão
• Palito de dente

Materiais

• Riscar e cortar no feltro conforme indicação no molde.

• Cortar os feltros de acordo com as medidas do rolinho de papel ou lata.

• Para feltros claros; revestir os rolinhos com papel cartão branco (passar cola 
branca e colar) para a lata pintar de branco se a mesma for escura.

• Fazer o risco dos ramos à mão livre com a caneta fantasminha e depois 
bordar.

• Com o auxílio de um pincel passe cola branca no rolinho ou lata, então revista 
com o feltro já bordado; passe cola quente nas bordas e jogue para dentro do 
rolinho/lata.

• Para o telhado, risque e corte o molde no papel cartão branco, passe cola 
branca e cole o feltro, corte o feltro deixando uma pequena margem, passe 
cola quente nessa margem e cole no papel cartão; depois cole ponta com 
ponta formando assim um cone, para o acabamento cole fita pompom.

Passo a passo
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• Para portas e janelas faça uma costura que pode ser à mão ou à máquina.

• Para a moldura da porta, base das janelas e detalhe das torres centrais duble 
o feltro (faça 2x no feltro e cole com cola de silicone fria) assim fica mais 
firme e a peça fica mais bonita.

• Cole todas as partes nas torres, porta, janelas, dobradiça, telhado, flores, 
folhas e detalhes das torres centrais.

• Decore o castelo com meia pérola ou pedrarias.

• Para a base recorte 2x no papelão um círculo no tamanho de acordo que 
acomode as torres; cole as duas parte partes com cola branca, depois passe 
cola desilicone fria e cole o feltro; deixe uma margem, faça picotes na mesma 
e cole com cola quente para o acabamento.

• Posicione as torres na base, passe cola quente e cole.

• Duble no feltro branco as nuvens com cola de silicone fria, depois é só colar 
com cola quente em toda volta da base, intercalando-ás, decore com meia 
pérola ou pedraria.

• Coloque o nome com botões na nuvem.

• Faça bandeirinhas no feltro, cole no palito e coloque na ponta do telhado.
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Janela

3x feltro liso
(dublado)

Coração
1x feltro liso

(dublado)

Telhado

1x feltro liso
1x papel cartão

Porta

1x feltro liso

Moldura da porta

1x feltro liso
(dublado)

Dobradiça da porta

4x feltro com Glitter

Folhas

Bandeirola

3x feltro laminado
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Nuvem

7x feltro liso
(dublado)

D
et

a
lh

e 
d

a
 t

or
re

1x
 f

el
tr

o
 li

so
(d

ub
la

d
o)

Telhado

1x papel cartão
1x feltro / medida

para a lata

Rosa

Base da janela

3x feltro liso
(dublado)


