
Dina cortellazzi
Macaquinho Natalino Reciclado

• Feltro Santa Fé nas cores: marrom 025, marrom terra 027, bege palha 072, 
verde oliva 052, verde mate 005, branco 035 e azul claro 030

• Feltro Santa Fé estampado coleção Natalina Chevron Verde e Vermelho 
6370.0/19 e Fundo Vermelho Bolinha Verde 5080.365

• Feltro Santa Fé laminado coleção Alegria Vermelho Estrela Estela Ouro
• Fibra siliconada Santa Fé
• Embalagem de shampoo, condicionar ou hidrante de aproximadamente     

350 ml, vazia e limpa
• Caixinha de papelão, fosfóro ou remédio
• Linhas de costura nas cores dos feltros
• Cola quente e de silicone líquido
• Tesoura de picote
• Termolina ou spray de cabelo extra forte
• Pó mágico ou giz pastel oleoso
• Caneta permanenteOlho resinado Monicarts 450 B-G
• Focinho para amigurumi nº 12 Círculo
• Fio de seda dourado 

Materiais

1. Revestir uma embalagem de 350 ml com feltro. Fazer uma costura nas late-
rais. Colar a parte de baixo e fazer o acabamento com outro feltro cortado com 
a tesoura de picotar. Fazer um fuxico em cima.

2. Cortar com tesoura de picotar a barriga e colar.

3. Cortar os braços e pernas e rechear com forrobel e fibra siliconada.

4. Dublar os feltros da cauda e Utilizar termolina ou spray extra forte de cabelo 
para deixar durinho e colar na parte de trás da embalagem.

5. Colar a parte interna da orelha em uma parte externa e fazer um ponto palito 
de acabamento. Fazer um caseado nos dois feltros da orelha externa e colar na 
cabeça por trás do caseado.

6. Cortar o rostinho com tesoura de picotar e bordar sobrancelhas e linha do fo-
cinho. Colar na cabeça, casear toda ela e encher com forrobel e fibra siliconada.

7. Aplicar os olhos resinados e afundar. Colocar o focinho e a chupeta. Pintar as 
bochechas com pó mágico ou giz pastel oleoso. Usar uma caneta permanente 
nos cílios.

Passo a passo
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8. Colocar as 3 franjas coladas do alto da cabeça em alturas diferentes.

9. Costurar por dentro com ponto atrás o gorro e desvirar. Colar na cabeça e do-
brar. Utilizar um pingo de cola para ele ficar caído. Aplicar um pompom de 2 cm 
na ponta.

10. Cortar na parte de baixo da cabeça atrás do caseado para encaixar a boca 
da embalagem com cola quente.

11. Dublar o cachecol e cortar com tesoura de picotar e fazer uma franja na pon-
ta de 2 cm com a própria tesoura. Colar em volta do pescoço deixando a franja 
pra fora.

12. Revestir uma caixinha de papel com feltro, tipo presente e fazer um laço com 
fio de seda. Colar nas mãos do macaquinho.

Faça essa fofura para o Natal e me marque: @caseadeira 
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Orelha externa

4x feltro
marrom 025

Orelha
interna

2x feltro
bege
palha
072
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Barriga

1x feltro bege
palha 072

Perna

4x feltro
marrom 025

Focinho

1x feltro marrom
terra 027

Cortar com tesoura de picota
r

Rosto

1x feltro bege
palha 072
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Cabeça

2x feltro marrom 025

Franja

3x feltro
marrom 025

Olho

2x feltro
branco 035

Pupila

2x feltro azul
claro 030

Para corpo: Utilizar embalagem de sabonete líquido,
shampoo, condicionador ou hidratante de mais ou menos
350 ml para revestir com feltro.

Para presente: Utilizar caixinha
de papelão, fósforo ou remédio
e revestir com feltro.

Chupeta
1x feltro verde

oliva 052

Detalhe da chupeta

2x feltro verde
mate 005
(dublar)

Argola da
chupeta

1x feltro verde
oliva 052

(usar termolina)
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Cauda

2x feltro marrom 025
(dublada, usar termolina)
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Cachecol

2x feltro
estampado

coleção 
Natalina

chevron verde e
vermelho 6370.0/19

Braço

4x feltro
marrom 025

Chapéu

2x feltro estampado
coleção Natalina
fundo vermelho
bolinha verde

5080.365
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Dobrar para dentro

D
obrar


