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Orelha
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18cm

                                              5cm

Folha cenouras
Feltro 1x

Cenoura

Braço

Orelha
Coelhinha
(cesta)

ab
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Laço coelhinha: 5cm x 50cm
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abertura

Perna

Costurar
Cabeça

Costurar os Braços

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

● Costurar a Cabeça depois 
de colocar a roupa

Costurar as pernas
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Punho manga e gola: 4cm x 12cm

Camisa
2x Punho
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Bolso

Revel

Macacão
4x

Estender o molde até 
ficar com 37cm
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Cueca

Estender o molde 
até ficar c/ 20cm
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Costurar
Cabeça

Costurar os Braços

Braços

ab
er

tu
ra

abertura
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Orelha

Orelha
(Juntar A com A e B 
com B com a parte à 

esquerda para formar 
a orelha)

Pernas

A

A B

B
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Peito do vestido

Saia do vestido: 18cm x 1mt  Costurar renda na barra e usar a mesma renda na 
manga
● Franzir a parte que se encaixa no peito do vestido, deixando com 

aproximadamente 23cm e costurar no peito já montado;
● Fechar na altura

Para montar o peito do vestido:
● Fazer o revel; costurar no risco o decote do vestido sobre um forro, recortar, 

dar piques e desvirar;
● Costurar as mangas franzidas na cava do vestido, já com a rendinha costurada na 

barra da manga;
● Fechar então as mangas e lateral do vestido e finalizar costurando a saia!
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alinhar com linha decorativa, ajustar no braço e finalizar com laço

Manga

Saia do avental: 12cm x 75 cm
Babado: 8cm x 1,5mt
Faixa da cintura: 5cm x 1mt
● Franzir o babado com cabeçote de 1,5cm, deixando com 75 cm e costurar na barra do 

vestido; dar acabamento com sianinha
● Então franzir a cintura do avental até ficar com aproximadamente 18cm e costurar o cós

Avental
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Calçola

Costurar bordado inglês na barra, alinhar e 
ajustar na perna, finalizar com laço (medida do 
laço: 5cm x 50cm)  decorar com fio de juta e 
botões;

Colocar saiote junto com a calçola (dentro): 
medida 18cm x 75 cm  costurar bordado inglês 
na barra, fechar na altura, chulear e ajustar na 
cintura
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Aba do Chapéu
2x Tecido

1x Entretela

Co
rt
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Topo: 18cm x 75 cm

Franzir e encaixar na parte 
interna do chapéu, fechar a aba 
e altura, finalizar como fuxico, 
colocar botão encapado!
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Diâmetro Boina: 26cm

Tira de Acabamento: 5cm x 34cm

Unir A com A e B com 
B para compor o molde

Boina Raul

Gola Ruth


