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Lista de materiais 
 
 
 
Caro aluno,  
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele  contém  a  lista  de  materiais  do  curso Bolsinhas da vovó: da 
confecção às vendas em bazar, com Carol Falco e Gabi Falco. 
 
 
O material completo das aulas é exclusivo para os alunos assinantes. É 
uma  forma  de  prestigiar  o  autor  e  possibilitar  que o  projeto  eduK 
multiplique cada vez mais conhecimento. Para se tornar um assinante 
e  ter  acesso  a  uma  infinidade  de  conteúdos  exclusivos,  acesse 
assinatura.eduk.com.br 
                                                                                  

 Sucesso é aprender sempre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carol Falco e Gabi Falco 
Bolsinhas da vovó: da confecção às vendas em bazar 
 

 
Todos os direitos reservados. eduK.com.br 

Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação comercial sem a autorização prévia e expressa do autor (artigo 29). 

  

2 

Lista de materiais 

 

Aula 1 - Porta-Moedas 
 

• Tricoline ou o tecido de sua preferência (de preferência de algodão pois 
são mais fáceis de trabalhar) para a parte de fora e para o forro  

• Manta acrílica R1 ou R2  
• Fecho da vovó redondo  
• Cola Pano 
• Tesoura com ponta fina não cortante para empurrar o tecido para dentro 

do fecho 
 
Aula 2 – Nécessaire 
 

• Tricoline ou o tecido de sua preferência (de preferência de algodão pois 
são mais fáceis de trabalhar) para a parte de fora e para o forro  

• Manta acrílica R1 ou R2  
• Fecho da vovó de 14 cm  
• Cola Pano 
• Tesoura com ponta fina não cortante para empurrar o tecido para dentro 

do fecho 
 
Aula 4 - Bolsa dia a dia 
 

• Tricoline ou o tecido de sua preferência (de preferência de algodão pois 
são mais fáceis de trabalhar) para a parte de fora (duas estampas 
diferentes para parte de cima e de baixo) e para o forro. Para as alças 
(escolha a melhor opção para você): Tricoline e entretela termocolante, ou 
sarja, ou alça pronta de algodão ou de couro. 

• Manta acrílica R1 ou R2  
• Griló, fita, gorgurão ou qualquer aviamento que deseja usar para decorar 

sua peça 
• Zíper de 20 cm 
• Peças de metal para alça: 2 mosquetes, 2 argolas pequenas, 2 meia-argolas 

com 1,5cm de largura interna e 1 regulador de alça com 1,5cm de largura 
interna 

• Fecho da vovó de 18 cm com duas argolas para as alças  
• Cola Pano 
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• Tesoura com ponta fina não cortante para empurrar o tecido para dentro 
do fecho 
 

 
Aula 5 - Bolsa Dia a Dia – variação 
 

• Tricoline ou o tecido de sua preferência (de preferência de algodão pois 
são mais fáceis de trabalhar) para a parte de fora (duas estampas 
diferentes para parte de trás e da frente) e para o forro. Para as alças 
(escolha a melhor opção para você): Tricoline e entretela termocolante, ou 
sarja, ou alça pronta de algodão ou de couro 

• Manta acrílica R1 ou R2  
• Zíper de 20 cm 
• 1 botão de ímã grande 
• Peças de metal para alça: 2 mosquetes, 2 argolas pequenas, 4 meia-argolas 

com 1,5cm de largura interna e 1 regulador de alça com 1,5cm de largura 
interna. 

 
Aula 8 - Bolsa de festa 
 

• Linho, tricoline ou o tecido de sua preferência (de preferência de algodão 
pois são mais fáceis de trabalhar) para a parte de fora e para o forro.  

• Manta acrílica R1 ou R2  
• Zíper de 20 cm 
• Fecho da vovó de 18 cm  
• Cola Pano 
• Tesoura com ponta fina não cortante para empurrar o tecido para dentro 

do fecho 
 


