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Feltros Lisos: Branco, Caramelo Havaí, Rosa-
claro e Chiclete Ligth.
Linha de meada ou de costura nas cores do
feltro.
Manta Poly Resinada R1 de 200g. (Opções:
Forrobel, EVA, Manta Pack)
Cola de Silicone Líquida Rendicolla.
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LISTA DE
MATERIAIS

2 Olhos de Amigurumi com pino e trava
8mm preto. Pode ser substituído por meia
pérola preta.
Elástico chato Rosa.
2 botões de coração de 8mm.

FERRAMENTAS
Tesoura;
 Agulha de Costura nº 7;
Caneta Apagável;
Agulhão.



Inicie colando sobre a base branca do

sorvete o recorte que compreende a

casquinha e na parte superior o molde

que compreende a bola de sorvete. Essa

bola pode ser da cor que você desejar,

não precisar ser necessariamente na cor

branca.
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Depois aplique essas duas partes com o

ponto palito na região marcada com a

seta. Faça o ponto palito na casquinha e

na bola de sorvete. É uma sugestão,

mas se você quiser fazer somente

colado também é possível.
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Agora pegue o gabarito e fure com uma

agulha grande os pontinhos das marcações

que serão passadas para o feltro, são eles:

detalhe da casquinha, olhos, sobrancelhas,

cílios e focinho.
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Posicione o gabarito sobre o feltro e

marque os pontinhos utilizando a

caneta apagável.
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Observe como fica a marcação feita com

a caneta apagável. Essa caneta é um

item fundamental para fazer esse tipo de

marcação, pois depois é só aplicar um

fonte de calor que a tinta desaparece.
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Após fazer a marcação é só fazer o

bordado com ponto atrás nos detalhes

da casquinha, nas sobrancelhas, cílios e

focinho. Na parte de trás faça o mesmo

processo, só não será necessário usar

outro recorte para a bola do sorvete.
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Depois refile as bordas do feltro que estão

na camada interna, como você pode ver na

foto ao lado.

Esse processo de refile é importante para

que não fique muitas camadas para serem

caseadas.
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Optei por usar os olhos de amigurumi

com a trava, por isso nesse caso é

necessário furar o feltro para inserir o

pininho.  Para isso utilizei o agulhão.
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Depois que você fez o furo com o

agulhão vai ficar assim, se o furo

ficar pequeno, insira o agulhão

novamente e tente lacear mais um

pouco.
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Pegue o olhinho de amigurumi e

coloque na abertura feita com o

agulhão, os pininhos dos olhos irão ficar

sobressalentes na parte de trás. Depois

coloque a trava do olho no pino com a

parte côncava voltada para o feltro.
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Fazendo dessa forma seu olhinho terá a

aparência de  afundando. Depois com a

ajuda de um isqueiro aqueça o pino do

olho e depois aperte com a tesoura, dessa

forma o pino irá ficar achatado e vai

prender a trava. 
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Posicione a manta acrílica na parte

de trás e marque a região

sobressalente dos olhos.
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Corte a região marcada na manta

de forma que ao posicionar a

manta na parte de trás do sorvete

as aberturas se encaixem nos pinos
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Veja como vai ficar. 

Depois cole outra camada de

manta acrílica por cima da

primeira.
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Para fazer as orelhas, primeiro aplique com

ponto palito o detalhe rosa sobre  a parte

da frente da orelha, depois beije direito

com direito e faça o caseado pelo avesso,

deixando a parte de baixo sem casear. Por

essa abertura desvire a orelha.
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Não é necessário casear a abertura que

ficará na base da orelha, pois ela ficará

embutida.

Passe um pouco de cola de silicone na

parte de trás da base da orelha. 
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Cole a orelha no meio dessas duas

primeiras camada de manta. Utilize o

gabarito por baixo para te auxiliar no

posicionamento das orelhas.
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Observe como fica a colagem das

orelhas no meio da manta.Para finalizar

cole o elástico da mesma forma como

está na foto abaixo, depois cole por

cima mais uma camada de manta e a

parte de trás do sorvete. 
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Feito isso é só casear toda a volta,

lembrando que será necessário fazer o

caseado de união entre partes na região

das orelhas e do elástico.

Medida do elástico: 36cm.
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Para finalizar seu marca página cole

botões no lugar da bochecha e algum

detalhe fofo para dar aquele toque

especial, pode ser uma florzinha ou uma

laço bem bonito. 
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TAMANHO FINAL DO
MARCA PÁGINA:

15,5 CM
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