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Cupcake 3D

MOLDE EM PDF
ACESSE O TELEGRAM:
https://t.me/fofuricesbella
manu

PAP FOTOGRÁFICO
Passo a passo fotográfico
e descritivo no arquivo
PDF.

LISTA DE
MATERIAIS
Feltros Lisos: Caramelo Havaí, Rosa-claro e
Rosa Poente.
Linha de meada ou de costura nas cores do
feltro.
Papelão Paraná nº80.
Cola de Silicone Líquida Rendicolla.

1 botão Tag Ícone de Coração 11mm
www.zilmarocha.com.br

FERRAMENTAS
Tesoura;
Agulha de Costura nº 7;
Caneta Apagável;
Estilete;

@fofuricesbellamanu

01

Com os recortes prontos, inície a
confecção pela base do cupcake. Cole
no avesso do feltro as partes de papelão.
Utilize a cola de silicone líquida da
Rendicolla.

02

Ao finalizar a colagem do papelão irá
ficar dessa forma.
Dica: para facilitar o corte do papelão
recomendo usar o estilete. Posicione a
régua e passe o estilete algumas vezes
até realizar o corte.
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Depois junte as duas pontas da base e faça
o caseado na lateral.

04
Após o caseado irá ficar dessa forma.
Não será necessário casear o fundo da
base neste momento, somente no final.
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Agora você vai casear a parte de cima do
Cupcake, que no molde está nomeado
como "Cupcake". Caseie todas as
penses pelo avesso. Eu prefiro dessa
forma, mas é possível fazer o caseado
pelo direito também.

06

Veja aqui do lado como vai ficar o
resultado pelo direito. Quando fazemos
o caseado pelo avesso, o resultado pelo
direito fica muito parecido com a
costura feita na máquina.

07

Aqui você pode observar o resultado final
do caseado pelo avesso.
Dica: para um bom resultado na costura
com o caseado pelo avesso, procure utilizar
o micro caseado e ao fazer cada ponto
tensione levemente a linha.

08

Aqui você pode ver o resultado do
caseado pelo direito.
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Agora você vai passar cola
somente na aba arredondada.
Passe cola nas abas e depois
posicione a parte de cima dentro
da base do cupcake.

10

A parte de cima do cupcake deve ser
posicionada com o avesso voltado para
dentro da base e o direito vai ficar voltado
para cima, como você pode ver na foto.
Nesse momento você vai pressionar cada
aba, para que a colagem seja efetiva.
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Depois, caseie toda a volta, unindo assim a
base com a parte de cima do cupcake.
Faça também o ponto atrás separando a lateral
da base, da aba de cada gomo, como você
pode observar na foto. Pela abertura do fundo
do cupcake empurre a parte de cima para fora.

12

Depois faça o enchimento coma fibra
siliconada. Conforme você inserir a fibra o
cupcake irá tomando forma e vai ficar bem
redondinho. Após completar o enchimento
caseie a tampa da base. Para finalizar
decore com seu jeitinho especial..
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Um presente de
artesã para
artesã. Um
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ateliê!
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CANAL NO TELEGRAM
HTTPS://T.ME/FOFURICESBELLAMANU

No Telegram estarei postando vários moldes gratuitos em formato de Mini
Apostilas com os moldes e o passo a passo. Também teremos vídeo aulas em
alguns casos e essas aulas estarão no Instagram.
@FOFURICESBELLAMANU

