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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 “Feltro: decoração com ursos”, 
com Ana Cristina Campos. 
 
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! 
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Lista de materiais 
 

Dia 1 – Ursos 3D 
 
Aula 1- Urso 3D 
 

 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (corpo) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (detalhes dos pés, orelhas e focinho) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 

 Tecido de algodão azul claro e rosa bebê 

 Linha de bordado preta  

 Linha de pipa nº 10 (para vincar os olhos) 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Papel termocolante importado (“HeatnBond Lite”) 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 EVA branco 

 Agulhão de boneca  

 Agulha nº 12 para casear 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros (bege, caramelo, preta, azul claro e rosa 

bebê) 

 Arame galvanizado nº 14 (pescoço) 

 
Aula 2 – Urso 3D articulado 
 

 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (corpo) 

 Feltro caramelo nº 58 Santa Fé (sola dos pés e detalhe da orelha) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (focinho) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 

 2 botões pretos com pernas (olhos) 

 4 botões grandes (para colocar as pernas e braços) 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 Agulha nº 12 para casear 

 Linha de bordado preta  

 Linha de pipa n º10 

 Fio encerado marrom (para costuras dos braços e pernas) 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Agulhão de boneca  

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros (bege, caramelo e preta) 

 Arame galvanizado nº 14 (pescoço) 

 
Aula 3 – Colmeia e abelha 
 

 Feltro amarelo ouro nº 44 Santa Fé (colmeia) 
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 Feltro amarelo canário nº 80 Santa Fé (abelha) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (pernas) 

 4 m de corda de polipropileno 16mm  

 Forrobel (asas) 

 2 botões para as bochechas  

 Arame nº 26 (antenas e outras partes) 

 Fibra siliconada para enchimento  

 Agulha nº 12 para casear  

 1 bola de isopor 50 mm 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros (amarela, preta e rosa) 

 Maquiagem para as bochechas 

 Pé de máquina colocador de zíper 

 
Aula 4  
 
Lembrancinhas 

 Sacola surpresa da abelhinha 

 Feltro amarelo canário nº 80 Santa Fé (sacola e alças) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (listras da sacola) 

 Forrobel (asas)  

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros e ao tecido (amarela e preta) 

 
Mochila da bailarina 

 Feltro estampado rosa Santa Fé (sacola) 

 Tule (saia da bailarina) 

 Cordão de poliéster ou algodão 

 Linha de costura rosa  

 Fita de cetim 

 

Dia 02 – Urso aviador e flores 
 
Aula 5 - Urso aviador 3D; e Aula 6 - Roupas e acessórios do aviador  
 

 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (corpo) 

 Feltro marrom nº 25 Santa Fé (roupa e chapéu) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (focinho) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 

 Feltro amarelo canário nº 80 Santa Fé (óculos) 

 Feltro azul claro nº 30 Santa Fé (cachecol e óculos) 

 Velboa (detalhe da manga do casaco) 

 Elástico marrom nº 12 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 Agulha nº 12 para casear 
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 Linha de bordado preta 

 Linha de pipa n º10 

 Fio encerado marrom (cadarço) 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Agulhão de boneca  

 Papelão Paraná (sola da bota) 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros (bege, caramelo, preta, azul claro, 

marrom e amarela) 

 Arame galvanizado nº 14 ( pescoço) 

 
Aula 7 – Avião 3D 
 

 Feltro azul claro nº 30 Santa Fé (corpo do avião) 

 Feltro caramelo Havaí n º 56 Santa Fé (asas) 

 Feltro marrom nº 25 Santa Fé (hélice, detalhe do corpo e da asa) 

 Feltro amarelo canário nº 80 Santa Fé (detalhes) 

 Papelão Paraná 

 1 botão (hélice) 

 Fibra siliconada para enchimento 

 Linha de pipa nº 10 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros (azul, marrom, amarela e caramelo) 

 
Aula 8 – Flores em feltro 
 

 Feltro rosa claro nº 14 Santa Fé 

 Feltro rosa poente nº 88 Santa Fé 

 Feltro branco nº 35 Santa Fé (olhos) 

 Feltro amarelo ouro nº 44 Santa Fé 

 Feltro verde limão nº 53 Santa Fé 

 Feltro verde cítrico nº 2 Santa Fé  

 Arame galvanizado encapado verde nº 22 

 Fita grelot ou pompom amarelo 

 Vaso  

 Espuma floral 

 

Dia 3 – Ursas e letras 
 
Aula 9 – Ursa bailarina 3D 
 

 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (focinho e detalhe da orelha) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (pernas, braços, cabeça e orelha) 

 Feltro rosa poente nº 88 Santa Fé (corpo) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 
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 Tecido de algodão rosa bebê (laço e viés da saia) 

 Tule rosa  

 Fita grelot rosa 

 Fita de cetim rosa de 15mm 

 Elástico rosa ou branco nº12 

 Agulha de mão 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 Agulha grande (utilizada para fazer bonecas) 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros e ao tecido (rosa, bege, caramelo e 

preta) 

 Linha preta de bordar 

 Papelão Paraná 

 Cordão de poliéster nº 8 (orelha) 

 Cartela de brilhos (saia) 

 Arame galvanizado nº 14 (pescoço) 

 
Aula 10 – Ursa princesa 3D 
 

 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (focinho e detalhe da orelha) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (pernas, braços, cabeça, corpo e orelha) 

 Feltro rosa poente nº 88 Santa Fé (coroa) 

 Feltro rosa claro nº 14 Santa Fé (roupa e sapatos) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 

 Tecido de algodão rosa bebê (saia e alça) 

 Elástico rosa ou branco nº 12 

 Agulha de mão 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 Papel termocolante importado (“HeatnBond Lite”) 

 Agulha grande (utilizada para fazer bonecas) 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros e ao tecido (rosa claro e escuro, bege, 

caramelo e preta) 

 Linha preta de bordar 

 Papelão Paraná 

 Cordão de poliéster nº 8 (orelha) 

 Cartela de brilhos (saia) 

 Cordão de pérola para enfeitar 

 Arame galvanizado nº 14 (pescoço) 

 
 
Aulas 11 e 12 – Letras para mesa – partes I e II 
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 Feltro caramelo Havaí nº 56 Santa Fé (corpo, braços, pernas e orelha) 

 Feltro bege palha nº 72 Santa Fé (focinho) 

 Feltro rosa poente nº 88 Santa Fé (rosinhas) 

 Feltro preto nº 34 Santa Fé (nariz) 

 Tecido de algodão rosa ou azul (saia e macacão) 

 Elástico rosa ou branco nº 12 

 Agulha de mão 

 Mini renda (acabamento da saia) 

 2 botões pretos com perna (olhos) 

 Botões decorativos de madeira (braços) 

 Fibra siliconada e sem silicone para enchimento  

 Agulha grande (utilizada para fazer bonecas) 

 Linha de costura nas cores correspondentes aos feltros e ao tecido (rosa escuro, bege, 

caramelo e preta) 

 Linha preta de bordar 

 EVA 

 Arame galvanizado nº 14 (pescoço) 

 
 
Material de apoio: 
Cola quente, tesoura, máquina de costura, alicate, cortador circular, base de corte. 
 
 


