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Chinelos 4x

Pés 4x (recorte
esse círculo somente

em dois pés

Chinelo 4x

Sola do pé
2x

Barriga 1x

br
aç

os
 4

x
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Corpinho 2x
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Cabelo atrás 2x

Cabelo atrás 1x
(esse será costurado com a cabeça e o cabelo

da frente)
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Cabelo frente 1x

Calca 2x (a colocação dela no corpinho será melhor
se esse etapa for feita antes da costura dos pés. 

www.facebook.com/feltrofacil www.feltrofacil.com.br feltrofacil

Mangas 2x
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Cabelo 1x
recorte no forrobel, eva ou manta 

Sola do chinelo
2x no papelão
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1 - Primeiro borde a boquinha com ponto atrás

2 - Em seguida cole com cola silicone o cabelo na frente e atrás da cabeça.

3 - Agora comece a costurar a partir do ponto destacado na foto: 

- comece a costura com 
linha cor da pele um pouco
acima da orelha e prossiga

costurando até a outra orelha.

- ficará assim:
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4 - Agora comece a costurar com linha da cor do cabelo. 

5 - Agora faça o afundamento e também os olhinhos. 

6 - A parte do cabelo de trás eu costurei da seguinte maneira: 

Passe cola silicone na e frente e no verso do recorte no Forrobel ou manta acrílica. 
Em seguida cole o recheio nos dois recortes de cabelos no feltro.
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7 - Ficará assim:

8 - Cole com cola quente o cabelo atrás da cabeça.

9 - Agora comece o corpinho 

- Comece costurando a barriga no recorte do corpinho 
conforme a imagem abaixo:
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10 - Após a costura, faça um pequeno corte atrás para encher a barriga. 
Ficará assim:

11 - Agora encha a barriga: 

12 - Em seguida alfinete as duas partes do corpinho e comece a costurar
com ponto caseado. 
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13 - Ficará assim:

14 - A parte de baixo das pernas deverá ficar aberta:

15 - Agora você pode começar a fazer os pés. 

Ps: para fazer a marcação dos dedinhos veja a última página da apostila. 
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15 - Costure e encha os braços. 

16 - Após alinhavar as mangas, encaixe-as nos braços. 

17 - Agora costure os seios como se fossem fuxicos. Feito isso, cole-os no corpo.

- depois de costurar e encher os braços,
alinhave o círculo que corresponde

as mangas. 
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18 - Recorte uma tira de aproximadamente 4 cm por 20 e alinhave a sua para 
em seguida colar, como se fosse um «top» na boneca.

19 - Agora faça a calça e depois coloque-a na boneca.

- A calça eu costurei com ponto caseado. Ela é larga 
assim mesmo, conforme consta no molde. Você pode

optar por vesti-la na boneca antes de fazer os 
pés. O umbigo foi muito simples. eu recorte um 
círculo pequeno e costurei na barriga com 
ponto invisível. Enchi bem pouco. Após ele 

ser cheio, a costura não aparecerá. 
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19 -  Alinhave na barra dos pés e dobre em seguida para dentro a costura. 
Assim dará o efeito de calca estilo «balonê». 

20 - Com uma agulha de boneca grande, alinhave uma fitinha na calça. 
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                                                                      Ficará assim: 

21 - Agora faça os chinelos. 

passe cola silicone na sola depapelão e em seguida, cole a
sola nos dois recortes em feltro do chinelo.

Cole duas tirinhas uma sobre a outra em forma de «v»
conforme a foto. Em seguida, sobreponha ela sobre o pé.

Cole embaixo. Cole também o chinelo no pé.

Ficará assim, como se fosse um sanduíche. Feltro-papelão
- feltro. Em seguida costure com ponto caseado todo
o chinelo. 
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22 - Recorte uma tira de aproximadamente  5 cm de largura por 30 cm de 
comprimento e proceda conforme indicação abaixo: 

23 - Agora costure com ponto invisivel essa barra  na boneca. 

costure na barra o detalhe que você optar. Eu escolhi um 
passa fita branco.

O ponto invisível é muito simples. Faça como se fosse um alinhavo. Você dará um ponto no «top» e outro na barra. E repetirá isso até
chegar no outro lado da roupinha. E, seguida puxa a linha. Use uma linha mais grossa como a de pesponto. 
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24 - Agora vamos encaixar a cabeça no pescoço.  

 

25 - Agora faça os acabamentos finais de sua preferência. E a bonequinha 
gestante está prontinha! 

faça um pequeno corte atrás da cabeça. 

Agora faça o encaixe do pescoço na cabeça. e fixe bem com cola quente

Enfie um palito de churrasco no pescoço. E cole o 
palito com cola quente para fixar bem.
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Gravidinha 
Linda!
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Após você encher ficará assim:

Basta inserir a agulha da parte 
de baixo do pé para cima na região

dos dedinhos.

Veja. Aqui é o primeiro ponto...

E repita novamente os dois
pontos...

E repita novamente os dois
pontos...

E ficará assim: 

E aqui o segundo... Pule para o outro dedo...

dê dois pontos para fazer a 
marcação e prossiga para o outro

dedo.

E faça a marcação. Sempre faça
duas voltas com a linha pra que fique

bem reforçado o ponto.

Agora inicie as marcas dos 
dedinhos. 

Agora pule para o último dedinhoVai ficando assim...

para fazer as marcações dos dedos, proceda da seguinte maneira: .
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