
 

 

Porta Panetone Rena 

 
 



 

 

Observação: No final deste projeto estão os moldes. 

Gravamos uma aula no programa Ateliê na TV fazendo esse porta panetone e você pode 

acessar pelo link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HETdLUfp6qU&ab_channel=Ateli%C3%AAnaTV 

Espero que você consiga se alegrar com este produto. Antes, durante e depois da 

execução do projeto, e como sempre digo para minhas alunas: “O carinho está no detalhe 

do acabamento”.  

Conto com a cooperação para que não seja copiado indevidamente, essa atitude é um 

cuidado em relação aos direitos autorais prevista na Lei N° 10.695, de 1° de Julho de 2003. 

 

Bom trabalho, com carinho 

Elaine Redhd 

https://loja.artesnoreino.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=HETdLUfp6qU&ab_channel=Ateli%C3%AAnaTV
https://loja.artesnoreino.com.br/
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Lista de Material: 

 50cm de tecido 100% algodão para parte externa e forro; 
 30cm x 70cm de manta acrílica R2; 
 25cm x 25cm de EVA 3mm ou outro material para estruturar; 
 Retalhos de tecido para aplicação (caramelo, marrom e xadrez); 
 30cm de fita para o laço; 
 01 guizo; 
 01 botão forrado, usei o número 20; 
 Retalho de Microsoft ou lã para o pompom; 
 Retalho de feltro para as patinhas; 
 Caneta fantasminha; 
 15cm de entretela termocolante; 
 Tinta preta e branca para pintura da carinha; 

 Blush; 
 Material Básico de Costura. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Passo a Passo. 

 

 

1. Colar uma faixa de 25cm x 90cm sobre a manta acrílica. 

2. Fazer matelassê. 

3. Cortar o molde do fundo do porta panetone. 

4. Cortar o porta panetone conforme gráfico na folha de moldes. 

5. Transferir as peças do PatchAplique para o tercomolante. 

6. Colar nos tecidos escolhidos e recortar. 

7. Transferir o risco das orelhinhas para o tecido duplo. 

8. Costurar no risco deixando a abertura na parte reta. 

9. Refilar, desvirar e passar à ferro. 

10. Colar as peças da rena no centro da faixa matelassada. 

11. Posicionar as orelhas por baixo da cabeça dando uma pequena dobra para dar volume. 

12. Colar as estrelas. 

13. Prender a aplicação com ponto cheio (eu usei o Zig-Zag no tamanho 3 e a medida do ponto 

reto com 0,5), ou caseado. 

14. Recortar em volta da parte superior do desenho deixando aproximadamente 1,5cm de 

margem para a costura. 

15. Cortar o forro na mesma medida da faixa matelassada. 

16. Costurar toda a parte superior. 

17. Recortar as sobras de forro na parte superior e dar piques nas partes profundas. 

18. Juntar as emendas das costuras e fechar toda a lateral. 



 

 

19. Desvirar e passar á ferro. 

20. Passar uma costura de segurança em toda a parte inferior. 

21. Dobrar a peça e marcar os meios com piques ou marcar com caneta fantasminha. 

22. Dobrar o circulo do fundo e fazer as marcações com piques ou caneta fantasminha. 

23. Prender as marcações das duas peças e distribuir todo o anel superior no fundo. 

24. Costurar toda a volta. 

25. Desvirar. 

26. Transferir o molde das patinhas para o tecido duplo e costurar sobre o feltro. 

27. Abrir conforme marcação no molde. 

28. Desvirar e passar à ferro. 

29. Colocar as patinhas na rena com pequenos pontos de cola quente, finalizar com pontos 

invisíveis. 

30. Costurar o botão no local do focinho. 

31. Fazer um laço com a fita xadrez e pregar junto com o guizo. 

32. Cortar um retalho de 7cm x 10cm de Microsoft e fazer franjas. 

33. Enrolar e amarrar no centro montando um pompom. 

34. Costurar no alto da cabeça. 

35. Pintar carinha da rena conforme folha de moldes. 

36. Passar blush mas bochechas. 

37. Cortar no EVA o molde do fundo do porta panetone. 

38. Cortar o circulo do forro do EVA no tecido. 

39. Fazer um fuxico e forrar o EVA. 

40. Colocar o EVA dentro do porta panetone. 

41. Seu porta panetone está pronto. 

Gravamos uma aula no programa Ateliê na TV fazendo esse porta panetone e você pode 

acessar pelo link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HETdLUfp6qU&ab_channel=Ateli%C3%AAnaTV 

Espero que você consiga se alegrar com este produto. Antes, durante e depois da 

execução do projeto, e como sempre digo para minhas alunas: “O carinho está no detalhe 

do acabamento”.  

Conto com a cooperação para que não seja copiado indevidamente, essa atitude é um 

cuidado em relação aos direitos autorais prevista na Lei N° 10.695, de 1° de Julho de 2003. 

 

Bom trabalho, com carinho 

Elaine Redhd 

https://loja.artesnoreino.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=HETdLUfp6qU&ab_channel=Ateli%C3%AAnaTV
https://loja.artesnoreino.com.br/
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