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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 decorativas e utilitárias 
para casa, com Vivi Prado. 

 

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 

 

Boneca Anne Cozinheira 2 e 1 (porta-rolo de papel e puxa saco)  
1º dia – Aulas 1 e 2 

 

Materiais 
 

40 cm de algodão cru lavado 

50 cm de sarja ou brim branco 

60 cm de tecido azul estampado 

400 g de plumante (fibra de silicone) 

50 cm de elástico 

20 cm de tecido estampado laranja 

20 cm de manta acrílica resinada 

06 botões encapados 

04 botões pequenos brancos 

Meada de lã, tamanho 60 cm de comprimento, 250 voltas 

01 colher de pau 

Tinta acrílica para pintura do rosto nas cores: preta, branca e cerâmica 

Giz pastel cor rosa ou cerâmica. 

 

Material de apoio:  
Máquina de costura, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone encerado, hashi, vira 

boneca, enchedor de boneca, agulha de boneca, agulha de costura, tesoura, alfinetes, 

desmanchador de costura e dedal. 

 

 

 

Boneca Sissi – Porta-papel higiênico 
Aulas 2 e 3 
 

40 cm de algodão cru 

40 cm de malha marfim  

40 cm de tecido de toalha 

40 cm de tecido estampado 

200 g de enchimento 

20 cm de manta acrílica resinada 

Pérolas para os brincos 

Linha ou lã para o cabelo 

Tinta acrílica, cores: preta, branca, cerâmica e pele 

50 cm de elástico 

Giz pastel ou blush 

 

 

Material de Apoio: 
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Linha, agulha, agulha para boneca, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone encerado, 

vira boneca, enchedor de boneca, hashi, cola quente, máquina de costura, alfinetes, pincel 

macio ou trouxinha de malha para pintar as bochechas, pincel liner, boleador ou pinta bolinha 

e tesoura. 

 

 

 

Boneca Carol porta-biju 
Aulas 4 e 5 
 

Materiais 

 

50 cm de malha marfim 5% cotton 

50 cm de algodão cru lavado 

50 cm de tecido estampado bege 

20 cm de tecido estampado rosa 

400 g plumante 

30 cm de tecido estampado floral 

30 cm de tecido estampado  

Retalhos de 15 cm de tecido nas cores verde, rosa, bege. 

01 espuma cilíndrica 15 cm 

Linha para o cabelo na cor marrom (2 tons) – comprimento 60 cm, 250 voltas 

01 zíper de 20 cm 

02 Botão de pressão 

04 Argolinhas de metal pequena (porta-correntes e pulseiras) 

30 cm de manta acrílica 

01 kg de pedra areia 

Tintas nas cores: preta, cerâmica e branca 

 

Material de apoio: Máquina de costura, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone 

encerado, hashi, vira boneca, enchedor de boneca, agulha de boneca, agulha de costura, 

tesoura, alfinetes, desmanchador de costura, dedal, pincel liner, boleador ou pinta bolinha. 

 

 

Boneca Lua Porta Pijama 
 

Aulas 6 e 7 
 

Materiais: 
 

40 cm de algodão cru lavado 

250 g de plumante 

60 cm de malha dupla face (poá e listra) rosa 

30 cm de unifloque 

04 botões encapados 

20 cm de tecido estampado 

Linha para cabelo na cor bege (comprimento 60 cm x 200 voltas) 

Linha para bordar na cor bege 



 Vivi Prado  
Bonecas decorativas e utilitárias para casa 

 
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). 

  

4 

Tinta acrílica nas cores: preta, branca e cerâmica 

 

 

Material de apoio: Máquina de costura, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone 

encerado, hashi, vira boneca, enchedor de boneca, agulha de boneca, agulha de costura, 

tesoura, alfinetes, desmanchador de costura, dedal, pincel liner, boleador ou pinta bolinha. 

 

Boneca Juju Costureira 
 
Aulas 9 e 10 
 
Materiais 
 
50 cm de algodão cru lavado 

300 g de plumante 

01 kg de pedra areia 

50 cm de tecido estampado 

40 cm de tecido estampado rosa 

2 m de rendas 

30 cm de manta acrílica 

Botões decorativos de costura 

02 botões coloridos 01 cm 

50 cm fio encerado 

Retalhos de tecidos cores variadas que combinem (bolsos de corações e adornos) 

Cabelo sintético 

Linha para bordar na cor marrom 

Tinta acrílica nas cores: preta, branca e cerâmica 

 

 

Material de apoio: Máquina de costura, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone 

encerado, hashi, vira boneca, enchedor de boneca, agulha de boneca, agulha de costura, 

tesoura, alfinetes, desmanchador de costura, dedal, pincel liner, boleador ou pinta bolinha e 

cola quente. 

 

 

Pincushions criativos 
 
Aula 11 
 

20 cm de tecido estampado bege 

15 cm de tecido estampado verde 

30 cm de tecido estampado rosa 

Retalhos variados que combinem para os corações e adornos 

6 minibotões 

01 carretel decorativo 

Fio encerado 

Tecido adesivado aplicação (Película Mágica Vivi Prado) 

50 g de plumante 
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300 g de pedra areia 

30 cm de manta acrílica resinada 1 ou 2 

 

Material de apoio: Máquina de costura, ferro de passar, linha 100% poliamida, cordone 

encerado, hashi, agulha de costura, tesoura, alfinetes, desmanchador de costura, dedal e cola 

quente. 

 

 

Pincushions criativos com materiais recicláveis 
 
Aula 12 
 

Rolo de papelão (fita adesiva larga) 

Potes de maionese de vidro 

Lata de atum vazia 

CD velho 

Rendas 

Botões 

Juta 

Retalhos de tecido de cores variadas 

50 g de plumante 

Pingentes decorativos 

Flores de tecido ou fuxico. 

 

Material de apoio: 
Cola quente, linha 100% poliamida, agulha, tesoura e alfinetes. 

 


