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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 em decoração para bebês: 
Floresta encantada, com Fernanda Lacerda. 
 
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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Dia 1: Lista de materiais para confecção da flâmula – enfeite porta maternidade 
(versão menino e menina): 
 
- Feltro creme 
- Feltro laranja ou cenoura 
- Feltro branco 
- Feltro amarelo canário  
- Feltro mescla marrom 
- Feltro verde bilhar 
- Feltro verde água 
- Feltro verde abacate 
- Feltro mescla cinza 
- Feltro bege palha 
- Feltro caramelo havaí 
- Feltro preto 
- Feltro vermelho noel 
- Feltro rosa claro 
- Feltro rosa poente 
- Feltro azul claro 
- 10 pérolas pretas de 4 mm (para os olhinhos do bichinhos) 
- 07 pérolas pretas de 6 mm (para os olhinhos da coruja e focinhos dos bichinhos) 
- Meias pérolas do tamanho que desejar (para decorar os cogumelos) 
- Tecidos 100% algodão para a base da flâmula (tecidos com estampas e cores a sua 
escolha) 
- Papelão cinza, ou paraná, ou papelão couro de 1,5 mm de gramatura para a estruturação 
da flâmula 
- 01 bastão de madeira roliço de 40 cm, também para estruturar e pendurar a flâmula 
- Tinta para tecido cor rosa chá (para fazer bochechas rosadas) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 109 ou 106 (para casear o feltro creme e bege 
palha) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 220 (para casear o feltro laranja ou cenoura) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 100 (para casear o feltro branco) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 132 (para casear o feltro amarelo canário) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 866 (para casear o feltro mescla marrom) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 750 ou 660 (para casear o feltro verde bilhar) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 802 ou 714 (para casear o feltro verde abacate) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 911 ou 914 (para casear o feltro mescla cinza) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 866 ou 892 (para casear o feltro caramelo havaí) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 900 (para casear o feltro preto) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 229 (para casear o feltro vermelho noel) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 343 ou 345 (para casear o feltro rosa claro) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 338 ou 362 (para casear o feltro rosa poente) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 619 ou 534 (para casear o feltro azul claro) 
- Cola quente 
- Papel termocolante importado “HeatnBond Lite” 
- Manta r1 ou g2 de 200 
- Fibra siliconada para o enchimento 
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- Tesoura (separe uma para cortar feltro e outra para cortar tecido) 
- Tesoura de precisão 
- Agulha de costura geral nº07 
- Pincel macio de ponta arredondada | pinctore tigre – fine touch – nº 6 441 (para fazer as 
bochechas) 
- Alfinetes 
- Máquina de costura 
- Ferro de passar 
- Termolina leitosa 
 
 
Dia 2: Lista de materiais para confecção do móbile de berço em X de cartonagem e 
elementos em feltro em 3D (versão menino e menina): 
 
- Feltro laranja ou cenoura 
- Feltro branco 
- Feltro mescla marrom  
- Feltro caramelo havaí 
- Feltro bege palha 
- Feltro cinza mescla 
- Feltro azul claro 
- Feltro amarelo canário 
- Feltro rosa claro 
- Feltro rosa poente 
- 01 tecido tricoline 100% algodão (para encapar a base do bastidor) 
- 06 pérolas pretas de 4 mm (para os olhinhos) 
- 02 pérolas pretas de 6 mm (para os focinhos) 
- 02 botões pretos de 1 cm de diâmetro (para os olhinhos da coruja) 
- Cordão encerado branco nº 5 
- 08 ilhós brancos nº 110/50 
- 04 argolas prateadas de no máximo 1 cm de diâmetro 
- 01 mosquetão prateado 
- Tinta para tecido cor rosa chá (para fazer bochechas rosadas) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 109 ou 106 (para casear o feltro creme e bege 
palha) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 220 (para casear o feltro laranja ou cenoura) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 100 (para casear o feltro branco) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 132 (para casear o feltro amarelo canário) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 866 (para casear o feltro mescla marrom) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 911 ou 914 (para casear o feltro mescla cinza) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 866 ou 892 (para casear o feltro caramelo havaí) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 900 (para pregar os olhinhos) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 343 ou 345 (para casear o feltro rosa claro) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 338 ou 362 (para casear o feltro rosa poente) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 619 ou 534 (para casear o feltro azul claro) 
- Linha de meada maxi mouline cor nº 876 (para bordar o focinho do cervo) 
- Linha pipa nº 10 branca 
- Cola quente 
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- Papel termocolante importado “HeatnBond Lite” 
- Cola branca extra 
- Fibra siliconada para o enchimento 
- Tesoura (separe uma para cortar feltro e outra para cortar tecido) 
- Papelão paraná, ou papelão cinza, ou papel couro – 1 mm ou 1,5 mm de gramatura (para 
a base do móbile) 
- Papel-cartão branco 
- Agulha de costura geral nº07 
- Pincel macio de ponta arredondada | pinctore tigre – fine touch – nº 6 441 (para fazer as 
bochechas) 
- 01 pincel de cerdas duras ou rolinho (para passar a cola branca extra) 
- Alfinetes 
- Agulhão 
- Estilete 
- Balancim 
- Matriz de ilhós para balancim nº 110/50 
- Matriz de vazador para balacim para o ilhós 110/50 
  
 
 
Dia 3: Lista de materiais para confecção do quadrinho bastidor moldura com 
paisagem de feltro modelado em camadas: 
 
- Feltro rosa claro 
- Feltro mescla marrom  
- Feltro bege palha 
- Feltro branco 
- Feltro azul claro 
- Feltro amarelo canário 
- Feltro caramelo havaí 
- Feltro rosa poente 
- 02 botões pretos de 1 cm de diâmetro (para os olhinhos) 
- Meias pérolas para decorar os cogumelos 
- Tecidos tricoline 100% algodão (à sua escolha) 
- 01 bastidor nº25 (o bastidor é composto de 2 círculos de madeira; para cada quadrinho, 
usaremos 1 círculo. Isto é, comprando 1 (um) bastidor, você consegue fazer 2 quadrinhos 
moldura) 
- Papelão paraná, ou papelão cinza, ou papel couro – 1 mm ou 1,5 mm de gramatura 
- Termolina leitosa 
- Cola branca extra 
- 01 pincel de cerdas duras ou rolinho (para passar a cola branca extra) 
- Cola quente 
- Manta r1 ou r2 de 200, ou forrobel 
- Papel-cartão branco 
- Fita crepe 
- Fita decorativa para pendurar o quadrinho 
- Papel termocolante importado “HeatnBond Lite” 
- Tesoura (separe uma para cortar feltro e outra para cortar tecido) 
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- Tesoura de precisão  
- Pincel macio de ponta arredondada | pinctore tigre – fine touch – nº 6 441 (para fazer as 
bochechas) 
 
Dia 3: Lista de materiais para confecção do urso 3D: 
 
- Feltro marrom mescla ou caramelo havaí 
- Feltro bege palha  
- Feltro caramelo 
- Manta r1 de 100 
- Fibra siliconada para o enchimento 
- 02 pérolas pretas de 14 mm (para os olhos) 
- Tesoura (separe uma para cortar feltro e outra para cortar tecido) 
- Tesoura de precisão  
- Pincel macio de ponta arredondada | pinctore tigre – fine touch – nº 6 441 (para fazer as 
bochechas) 
- Máquina de costura 
- Ferro de passar 

 


