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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 Bonecas de pano estilo oriental: 
bruxas e princesas, com Luciana Kummer. 
 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luciana Kummer 

Bonecas de pano estilo oriental: bruxas e princesas 
 

 
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). 

  

Lista de materiais 

 

 

Dia 1 
 
Feltro Santa Fé: preto, pink e azul royal 
Tecidos Fabricart: 
-1208 - arabesco rosa escuro 
-1508 - arabesco azul claro 
Tecido preto malhado para bota   
Tecido Fernando Maluhy pele 
Enchimento phr Cardo Fibra 
Lã natural (além da casa amarela) - penteada ruiva 07 
Agulha para feltragem à seco 
Linha para bordar pink e verde 
Corrente strass dourado  
Caneta micron preta 005 
Tinta para tecido preta e branca 
Pinta-bolinhas 
Agulha comprida 
Agulha comum 
Linha 10 
Blush 
Strass 
Fita cetim preta 
Passamanaria preta 
Cola quente 
 
Dia 2 
 
Feltro Santa Fé branco, preto, laranja,  marrom, azul claro e azul médio 
Tecidos Fabricart: 2207- arabesco branco 
Tecido Fernando Maluhy: pele, 49001c13 - azul esverdeado 
Organza azul flocos de neve 
Unifloc branco 
Enchimento phr Cardo Fibra 
Lã natural (além da casa amarela): 
-Penteada pérola 15  
Agulha para feltragem 
Lã felpuda branca 
Agulha de tricô 3,5  
Linha para bordar marrom 
Strass 
Coroa de strass   
Caneta micron preta 005 
Tinta para tecido preta e branca 
Pinta-bolinhas 
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Agulha comprida 
Agulha comum 
Linha 10 
Palito de madeira 
Botões pretos 
Arame para artesanato 
Papel Holler ou papelão 
Enfeites flocos de neve 
Blush 
Dimensional 3D glitter 
Cola quente 
 
Dia 3 
  
Feltro Santa Fé preto  
Tecidos Fabricart:  
-2210 - poeira preto 
-0609 - arabesco lilás escuro   
Tecido Fernando Maluhy pele 
Enchimento  
Linha para bordar preta e roxa 
Passamanaria roxa 
Cílios postiços 
Cola branca 
Tinta relevo 3D glitter prata 
Penas pretas 
Sombra azul e lilás 
Blush 
Palito de churrasco 
Fita de cetim preta, branca, azul claro, pink 
Arame de artesanato 
Gota de acrílico 
Tinta para tecido branca 
Pinta-bolinhas 
Agulha comprida 
Agulha comum 
Linha 10 
Cola quente 
Presilhas para cabelo 
Tule com glitter pink 
Tecido pink, azul royal, azul claro e branco 
Fita decorada azul 
Elástico chato preto e branco 
Presilha tic tac 
Bico de pato de cabelo 

 
 


