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Gostaria de agradecer todas(o) motivadoras por 
prestigiarem o meu trabalho que é realizado com o máximo
de carinho, amor e dedicação, pois são horas, noites e muitos 
momentos de abdicação para entregar esse e tantos outros 
projetos para vocês.Muitas pessoas me perguntam é 
criticam por eu realizar um trabalho gratuito para as pessoas 
e com toda gentileza possível eu respondo. Sim, eu acredito
na humanidade, acredito no potencial cognitivo de cada 
pessoa e acredito que estou ajudando alguém que me
colocou onde estou é isso me faz grata infinitamente, 
pois eu entrego um trabalho gratuito para 
uma pessoa que vai iniciar seu processo de crescimento 
profissional e me vê como sua mentora, 
essa pessoa faz o projeto gratuito e vende pensando em se
aperfeiçoar, em ter potencial e investe tempo e recursos em 
sua mentora com isso só me faz acreditar mais ainda o 
quanto devo ser grata por ter essas pessoas que entrego 
minha total dedicação.

Apresentação



CONFORME A LEI Nº 9610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

Este é o material complementar do curso de feltro Especial de Páscoa.
 Com a professora e expert

Ediane Mayná  

Nas próximas páginas, você encontrará os moldes referente 
ao conteúdo do curso.  

É recomendado a impressão em formato A4 pelo programa 
gratuito Adober Reader.

Nos moldes encontrado neste material você encontrará a 
referência de como ele deve ser montado, assim como este esquema 

de montagem dos moldes.
Bom aprendizado!

 

                Impressão
Para  imprimir da maneira correta, selecione 
a opção tamanho real. Para conferir se a sua impressão 
saiu no tamanho certo, meça o quadrado ao 
lado e confira se ele mede 2cm. 

2 cm
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Ferramentas gerais Materiais da peça

* Tesouras                                       * Feltro estampado;
*Linha de costura nas cores do feltro;    *Feltro branco;                                  
* Alfinetes de cabeça;                        *Feltro rosa; 
*Agulha de costura;                                                      
* Máquina de costura (Opcional)                            
*Cola de silicone líquida, Tekbond 
*Meias pérolas pretas;
*Pompons coloridos;
*Botões;
*Fitas cetim;                                                      
                                                        
                         
                          
                              
                              

Tamanho do boneco: 22 cm de altura.
Tempo de confecção: 15 minutos aproximadamente
Custo para fazer a peça: R$ 4,00
Valo sugerido para venda: R$ 14,00
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Moldes sacolinha de porta doces 

CONFORME A LEI Nº 9610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

Base sacola
Feltro estampado 

Dobre para o outro lado e obtenha a outra metade do molde
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Moldes sacolinha de porta doces 

CONFORME A LEI Nº 9610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

 2x Cabeça
Feltro Branco

2x Orelhas
Feltro Branco2x
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1x Focinho
Feltro branco

2x patinhas
Feltro branco
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Moldes sacolinha de porta doces 

CONFORME A LEI Nº 9610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

* Tesouras                                      * Feltro estampado;
*Linha de costura branca;                   *Carapinha;                                  
* Alfinetes de cabeça;                        
*Agulha de mão;                                                      
* Máquina de costura;                            
*Cola de silicone líquida, Tekbond 
*Meias pérolas pretas;
*Pompons coloridos;
*Fitas cetim;                                                      
                                                        
                         
                          
                              
                              

Tamanho do boneco: 15 cm de altura.
Tempo de confecção: 10 minutos aproximadamente
Custo para fazer a peça: R$ 5,00
Valo sugerido para venda: R$ 15,00
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Moldes sacolinha de porta doces 

CONFORME A LEI Nº 9610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

2X Base sacolinha
1x Carapinha
1x No tecido ( forro)

Dobre para o outro lado e obtenha a outra metade do molde

1x focinho
Carapinha

4x
 O

re
lh

as

2x
 c

ar
ap

in
ha

1x
 F

el
tro

8
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Conheça a coleção completa deste projeto lindo 
  que preparei para você que ama artesanar..
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Nesta aula você terá acesso a uma vídeo aula dividida em 2 módulos, ensinando o passo a passo
de como confeccionar dois personagens de feltro. A Masha e o Urso. 
Preparei este curso com muito carinho com todas as técnicas que utilizo em minhas peças.
Reservei um grupo onde estarão hospedados este módulos. Você poderá tirar suas dúvidas e fazer novas
amizades e dividir seu resultado conosco, Tudo para facilitar o seu acesso no conforto da sua casa!

Não esqueça de compartilhar o ser resultado conosco nas redes sociais. Nós incentivamos os nossos alunos
e também divulgamos os trabalhos para que consigam suas primeiras encomendas.  

Feltrocriative Ediane Mayna

  Edianemayna

Edianemayna@gmail.com

Apoio:

@

www.edianemayna.com
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