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● Sobrepor os 3 tecidos juntos e costurar com margem de 3cm, para 
formar a franja;

● Cortar a franja na tesoura na largura de 0,3-0,4cm e o restante do 
cabelo cortar na placa de corte com 1cm;

● Enrolar a franja com a tesoura fechada (como fitilho);

● Colar na cabeça começando pela nuca, unindo as duas pontas do 
tecido;

● Vá colocando aos poucos e franzindo o cabelo com a cola quente, 
fixando-o na cabeça;

● Aplique cola quente na parte posterior da cabeça, colando todo o 
cabelo para cima;

● Fazer duas maria-chiquinha e finalizar com laço;

● Laço: 5cm x 50 cm (2 vezes).

30cm

Cabelo: 30cm x 50cm (3x)

50cm

ourela

costurar
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Costurar
Cabeça

Costurar os Braços

abertura

Costurar as pernas

CORPO

Todas as partes do corpo 
devem estar bem cheias!

● Riscar no sentido 
perpendicular à ourela, 
costurar e recortar;

● Desvirar, encher com 
enchimento e fechar as 
aberturas;

● Costurar as pernas e os 
braços no corpo no local 
indicado com agulha longa;

● Costurar a Cabeça depois 
de colocar a roupa.

Braços

aberto

Cone do 
Sorvete

Cone foi feito em feltro;
● Costurar na altura;
● Encher com plumante;
● Chulear a borda, com linha 

decorativa, fechando levemente;
● Então posicionar as bolas e dar 

pequenos pontos segurando a 
primeira bola no cone e a segunda 
bola sobre a primeira bola.
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Base MDF 5

Alinhavar a base do pé no risco;

Colocar uma boa quantidade de enchimento;

Colocar a base de MDF e ajustar o alinhavo 
rente à base, dar ponto de acabamento;

Costurar em X conforme desenho abaixo 
para dar mais firmeza quando encher.

Perna

Alinhavar no Risco

ab
er

tu
ra

● Alinhavar a bola do sorvete 
a 1,5 cm da borda;

● Colocar um pequena 
quantidade de enchimento;

● Costurar a primeira sobre 
o cone na altura do 
alinhavo, e a segunda sobre 
a primeira.

Bola do 
Sorvete
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Peito do 
Vestido

O peito do vestido é forrado
● Risco o peito do vestido do lado avesso do tecido escolhido;
● Colocar sobre um forro;
● Costurar então a abertura das costas e o decote (de A até B) e também a cava (de C até D) 

em ambos lados;
● Recortar deixando margem de costura;
● Dar piques em todo decote e cava, e desvirar (pelo ombro).
● Costurar as laterais do vestido;
● O vestido não tem mangas;
● Costurar a decoração no peito do vestido;
● Finalizar costurando a saia já montada no peito do vestido.

Saia do vestido:
Bordado inglês: 4,5cm x  1,2mt
Babados ( mesma medida para os dois) : 5cm x 1,5mt
● Franzir o bordado inglês no pé de maquina até ficar com 75 cm e costurar na barra da saia;
● Franzir os babados de tecido com cabeçote de 1,5cm até ficar com 75cm;
● Costurar o babado rosa 1,5cm acima da costura da barra;
● Costurar o babado floral acima do cabeçote da costura anterior;
● Fazer acabamento nas laterais;
● Franzir a cintura ate ficar com 18cm

aproximadamente;
● Costurar no peito do vestido;
● Depois de vestir a boneca, ajustar

no corpo e finalizar com ponto
invisível (decorar com botões) ou
utilizar botão de pressão
(ritas/tic-tac/colchetes).

A

Decoração do peito do vestido:

Babado: 3,5cm x 50cm (2 vezes)
Cós: 3,5cm x 16cm ( 2 vezes)
● Franzir o babado no pé de maquina 

até ficar com 15cm;
● Costurar então o cós, como viés, 

deixando sobrar  do cós 0,5cm 
para cada lado;

● Costurar no peito do vestido
antes de costurar a saia.

BA

C

D

C

D
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Calçola
Cortar no risco

D
ob

ra
 d

o 
te

ci
do

Dobrar 1,5cm e passar duas costuras fazer uma canaleta e passar 
elástico. Ajustar no corpo após vestir.

● Costurar bordado inglês de 4,5 cm  na barra;
● Após vestir, alinhavar  acima  da costura bordado inglês;
● Ajustar na perna e finalizar com laco de cetim;
● Laço: 1,5 cm x 50 cm (2 vezes)
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A

B

Co
stu

ra 
1

Costura 2

Costura 2

● Riscar o sapato no tecido escolhido;
● Colocar Tecido sobre o forro e costurar no local indicado como 

Costura 1;
● Recortar deixando margem de costura;
● Junte tecido com tecido  e Forro com Forro e faça as Costura 2; 
● Dar piques nas curvas e desvirar;
● Vestir antes de costurar as pernas;
● Fazer a dobra onde está indicado para fazer a canaleta e para 

passar a faixa na perna de 5cm x 9cm (costurar, desvirar, rebater);
● Chulear a parte de baixo e ajustar a base do pé; 
● Colar com cola quente sobre o EVA de 4mm;
● Recortar o EVA rente ao pé “com cuidado

para não chanfrar”;
● Colar tira de acabamento de 4cm x 25cm;


