
Bunny



Corpo

Perna

Orelha

Braço



E
ste

n
d
e
r m

o
ld

e

Calça

Peito
Vestido

ab
er

to



material
• Tecido de folhas amarelo; retalho com

figura; 2 retalhos (um de tecido de folhas

bordô e outro de tecido de folhas azul)* e

1 cm de renda azul para o avental

Tecido amarelo* e 1 cm de renda azul• 
para as calças

Tecido cor de pele• 

• Tecido de folhas bordô para as orelhas

Tecido xadrez azul e 1 cm de renda• 
para o vestido

Chapéu de palha pequeno• 

Lã bege• 

Linha de bordar cor marrom para as• 
sobrancelhas

Linha de bordar rosa para o nariz• 

Como fazer

VESTIDO: transferir o molde do peito

do vestido em tecido xadrez azul duplo.

Costurar pela parte superior na linha

demarcada, deixando uma abertura no

pescoço. Fazer uma dobra nas mangas e

enfeitar com renda azul de 1 cm. Fechar o

peito do vestido deixando a cintura aberta

como indica o molde.

Saia do vestido, cortar um retângulo em

tecido xadrez azul de 24 x 150 cm. Na parte

inferior, costurar uma renda azul de 1 cm,

fechar a lateral.

Franzir os 150 cm deixando-os no diâmetro

da cintura do peito do vestido. Uni-los

com costura embutida.

AVENTAL: saia do avental, cortar um

retângulo em tecido de folha cor bordô de

20 x 50 cm e costurar uma renda azul de 1

cm na parte inferior. Cortar 3 retângulos

para aplicar no avental, um de 10 x 8 cm em

tecido de folhas cor azul, outro retângulo

de folhas cor bordô de 6 x 9 cm e um retalho

do desenho de uma ovelhinha 7 x 6 cm.

Costurar primeiro o retângulo azul, logo

sobrepor o retângulo bordô e por último

o retângulo da ovelhinha. Usar pontadas 

decorativas para uni-los.

Tira do avental, cortar um retângulo em

tecido de folhas cor amarelo de 3 x 100 cm.

Unir o corpo do avental a lá tira com pregas

até atingir a medida de 14 cm. Costurá-la

na metade da tira do avental.

ORELHAS: cortar a parte inferior das

orelhas em tecido de folhas cor bordô,

costurar na orelha com pontadas decorativas.

Montagem

CALÇA: dobrar 1 cm na parte superior,

pespontar com fio resistente e franzir.

Colocar no corpo da boneca na altura da

cintura.

VESTIDO: colocar na boneca, fazer uma

dobra na abertura do pescoço, pespontar

com linha resistente e franzir.

AVENTAL: colocar na boneca embaixo do

peito e dar um belo laço na parte traseira.

CABEÇA: ver instruções da pág. 86.

CABELO: Detalhes ilustrados na pág. 91

CHAPÉU: colocar na cabeça e fixá-lo com

pingos de cola quente ou um alfinete.
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