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MATERIAL

• Tecido cor da pele
• Tecido marron para vestido
• Linhas de bordar para os olhos
(marrom e verde)
• Linha de costura resistente
• Lã natural para feltragem
• Agulha de feltragem
• Enchimento para bonecas (algodão 
sintético)
• Dois botões pequenos

•    Blush para as bochechas
•    Pistola de cola quente
•    Materiais básicos de costura
Ÿ Chapéu ou coroa de flores
Ÿ Areia ou pedras de jardineria

COMO FAZER

CORPO: transfira o molde do corpo da para o tecido cor da pele duplo.Costure ao longo 
da linha marcada e deixe uma abertura no pescoço. Faça uma costura tipo caixa 
de leite na parte inferior para formar a base retangular. Encha todo o corpo com algodão 
sintético e costure o pescoço. Encha os braços e costure-os no corpo.

VESTIDO: transfira o molde do peito do vestido da boneca para o tecido marrom duplo.
Extender o molde , dobrar 1 cm. nas pontas das mangas e fazer pontadas decorativas.
Para a saia, corte 2 retângulos  de 11 cm x 15 cm e faça uma dobra na parte inferior e enfeite 
com pontadas decorativas. Unir os retângulos da saia aos peitos do vestidos pelo lado 
de 15 cm mediante pregas. Costure as mangas e fecha os laterais do vestido.

AVENTAL: Para o peito de avental, corte um retângulos de 3,5 cm x 2,5 cm costurar e 
desvirar. Para a saia do avental corte um retângulos 10 cm. x 15 cm franzir nos 15 cm para 
deixar na medida 3 cm e costurar no peito do avental. Botar 2 botões no peito de avental. 

MONTAGEM

Coloque o vestido. Faça os olhos com linha de bordar e sardinhas no rosto com linha 
de costura. Faça as bochechas com blush. Costure a cabeça no pescoço. Faça o penteado 
da boneca com lã de feltragem deixando uma trança de cada lado. Faça dois laços em 
cada traça (uma no começo e outra no fim). Bote um pingente no avental. Enfeite com
chapéu ou coroa de flores.
Nossa Anne está pronta!!!!.
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