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Crista

Bico

Asa

BarbelaGalinha Zilá

Costurar todas as partes 
do corpo no risco;

Vestido
Peito:  7 cm x  22 cm
Saia : 11cm x 55cm 
 Se não for usar teciso importado, pode-se 
seguir as medidas da vaquinha e porquinha

● Franzir a saia ate ficar com 22cm e então 
costurar no peito, dobrado, no sentindo da 
altura, ou seja, costurar sobre a medida de 
3,5cm x 22cm;

● Fechar na altura;
● Alinhavar para ajustar no pescoço;
● Após ajustar, posicionar as asas  sobre o 

vestido e costurar com agulha longa, fazendo 
acabamento com botao;

● Finalizar ajustando a renda  alinhavada com  
linha decorativa no pescoço;

● Decorar com botão;
● Caso desejar, decorar com bolsinhos.

Laço da cabeça: 12cm x 12cm
Renda pescoço: 3,5cm x 50cm

● Alinhavar no risco, fechando como fuxico, deixando apenas abertura para encher;
● Dar acabamento com botão encapado;
● Fechar abrtura das asas com ponto invisível;
● Costurar a crista, barbela e bico no corpo com ponto invisível.
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Focinho

Orelhas

Chifre

Patinha

Peito do vestido: 7cm x 25cm
Saia do vestido: 10 cm x 75cm 
● Franzir a saia ate ficar com 25 cm e então 

costurar no peito, dobrado, no sentindo da altura, 
ou seja, costurar sobre a medida de 3,5cm x 25cm

● Pode se decorar a saia com rendinha (costurar 
2,5cm acima da barra; renda de 1,5cm)

● Fechar na altura;
● Alinhavar para ajustar no pescoço;
● Após ajustar, posicionar os braços sobre o vestido 

e costurar com agulha longa;
● Encaixar a manga já chuleada no braço  e ajustar; 
● Finalizar ajustando com linha decorativa na barra 

da manga;

Topinho: 5cm x 20cm  dobrar ao meio, ficando com 5cm x 10cm 
e alinhavar no sentido da largura, cortar fininho ambos os lados e 
amassar com a mão umedecida. Fixar com cola quente.

Vaquinha Milka

Costurar todas as partes do corpo no risco; 
A roupinha da Piggy e da Milka são iguais!



Bichinhos da Fazenda na Xícara
by Casinha de Bonecas

4/5

Orelhas

Focinho

Patinha

Porquinha Piggy

Costurar todas as partes do corpo no risco;

A roupinha da Piggy e da Milka são iguais!

Laço da cabeça da piggy: 5 cm x 50 cm

● Alinhavar no risco, fechando como fuxico, deixando apenas 
abertura para encher;

● Dar acabamento com botão encapado;
● Fechar abrtura das asas com ponto invisível;
● Costurar a crista, barbela e bico no corpo com ponto invisível.
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Para a vaquinha costurar rendinha na barra , alinhavar 1 cm acima da renda com 
linha decorativa  para ajustar no braço e para a porquinha dobrar 0,5 cm e 
chulear com linha decorativa e então ajustar no braço

Bolso
2x tecido

gola

abertura

Dobrar discretamente e chulear com linha de 
poliamida Encaixar no braço já costurado sobre o 

vestido, e ajustar. 


