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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: guirlandas e enfeites de 
porta, com Ane Souza e Dani Schick. 
 
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 – Guirlandas Alice e Pirata 
 

Aula 2 – Guirlanda Pirata 
 

Base 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Tricoline nas cores azul e vermelho 
 Papelão ou papel couro 
 Manta acrílica 
 Linha de costura na cor branca 
 2 botões vermelhos grandes 
 2 botões azuis grandes 
 Linha pipa n° 10   
 Argola acrílica pequena 
 Fita gorgorão ou cetim estreita 

 
Mapa com nome 
 Feltros Santa Fé nas cores Bege palha (72), Marrom (25) e Vermelho Noel (65) 
 Linha de costura na cor marrom 
 Papel Termocolante Importado (Heat Bond Lite) 
 Linha de pesponto ou de bordar na cor marrom escuro 
 Sombra de olhos marrom 

 
 

Papagaio pirata 
 Feltros Santa Fé nas cores Verde Abacate (07), Verde Oliva (52), Verde Cítrico (02), 

Amarelo Claro (10) e Laranja (13) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 2 pérolas pretas 3 mm 
 Tricoline preto com estampa de caveirinhas 
 Linha de costura verde abacate 
 Termocolante importado Heat Bond Lite 

 
Barco pirata 
 Feltros Santa Fé na cor Caramelo Havaí ( 56) 
 10 grampos latonados 
 1 canudo plástico 
 Isopor 
 Linha de costura na cor caramelo 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
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 Tricoline preto com estampa de caveirinhas 
 

Chapéu Pirata 
 Tricoline com estampa jornal 
 Termocolante importado Heat Bond Lite 
 Linha de costura Branca 

 
Menino e espada 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Amarelo Canário (80), Preto (34), Branco (35), 

Vermelho Noel (65), Azul Anil (42) e Caramelo Havaí (56) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Fita de cetim larga na cor amarelo ouro 
 Linha de pesponto ou bordado preta 
 2 pérolas pretas de 4mm 
 1 palito de churrasco 
 Isopor 

 
 

Aulas 3 e 4 – Guirlanda Alice 
 

Base 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Tecido Tricoline nas cores poá azul claro e branco & preto 
 Papelão ou papel couro 
 Manta acrílica 
 Linha de costura nas cores azul claro e branca 
 Argola acrílica pequena 
 Fita gorgorão ou cetim estreita 

 
 

Letras 
 Feltros Santa Fé nas cores Branco (35), Preto (34) e Vermelho Noel (65) 
 Papel Termocolante Importado (Heat Bond Lite) 
 Linha de pesponto ou de bordar na cor preta 

 
 

Alice 
 Tricoline poá azul claro 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Amarelo Canário (80), Preto (34), Branco (35), 

Vermelho Noel (65) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Fita de cetim (1cm) na cor preta 
 Linha de pesponto ou bordado preta 
 2 pérolas pretas de 4mm 
 1 palito de churrasco ou limpador de cachimbos 
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 Manta acrílica 
 Elástico fino 
 Tule nas cores azul claro e branco 
 Renda branca (2cm de altura) 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
 Blush 

 
Gato 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Branco (35), Pink (16) e Rosa Kyly 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Linha de pesponto ou bordado preta 

 
Coelho 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Branco (35) e Rosa claro (14) 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Linha de pesponto ou bordado preta 
 Arame para bijuteria dourado 

 
Porta 
 Feltros Santa Fé na cor Caramelo Havaí (56) 
 Papelão 
 Linha de pesponto ou bordado na cor do feltro 

 
Tag ‘Drink me’ 
 Feltros Santa Fé na cor Palha (72) 
 Linha de pesponto ou bordado marrom 
 Papel Carbono preto 

 
 

Dia 2 – Enfeites de porta e bastidores 
 

Aula 5: Enfeite de porta para menino 
 

Base 
 Feltros Santa Fé nas cores Branco (35), Amarelo Canário (80) e Amarelo ouro (44) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 1 argola acrílica pequena 
 Fita de gorgorão ou cetim branca estreita 
 Papelão ou papel couro 

 
Letras 
 Feltro Santa Fé na cor Candy Color Azul (0180.037) 
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 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linha de costura na mesma cor do feltro 

 
Passarinhos 
 Feltros Santa Fé nas cores Amarelo Claro (10), Candy Color Azul (0180.037), Laranja 

(13), Verde Abacate (07) e Amarelo Canário (80) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
 Linha de costura na cor amarelo claro 
 2 pérolas pretas 3 mm 

 
Balão 
 Feltros Santa Fé nas cores verde Fendi, Verde, Rosa poente (88) e Rosa claro (14) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 2 meia-pérolas pretas de 1cm 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 Cordão de cetim branco 
 Papelão ou papel couro 

 
Menino  
 Feltros Santa Fé nas cores Candy Colors Azul (0180.037), Pele (23), Branco (35)e 

Marrom (25) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 2 pérolas pretas 4 mm 
 Linha de costura na cor dos feltros 

 

Aula 6: Enfeite de porta para menina 
 

Arco íris, sol e nuvem 
 Feltros Santa Fé nas cores Vermelho Noel (65), Laranja (13), Amarelo Canário (80), 

Amarelo ouro (44), Verde (02), Azul (83), Roxo (71) e Branco (35) 
 Linhas de costura nas cores dos feltros 
 Fibra Siliconada Santa Fé 
 Fita gorgorão ou cetim estreita 
 Argola acrílica pequena 
 Papelão ou papel couro 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 

 
Letras 
 Feltros Santa Fé na cor Candy Color Chiclete (0180.040) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linha de costura na cor do feltro 

 
Balão 
 Feltros Santa Fé nas cores Cinza mescla (138), Branco (35), Rosa poente (88) e Rosa 

Claro (14) 
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 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linha de costura nas cores dos feltros 
 2 meia pérolas pretas de 1cm 
 Papelão ou papel couro 
 Cordão de cetim 

 
Passarinho 
 Feltros Santa Fé nas cores Rosa Claro (14), Amarelo Claro (10), Amarelo Ouro (44), 

Verde Oliva (52) e Laranja (13) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 2 pérolas pretas 3 mm 
 Linha de costura amarelo claro 
 Termocolante importado Heat Bond Lite 

 
Menina 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Marrom (25), Candy Color Chiclete (018.040), 

Rosa Poente (88) e Branco (35) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura nas cores dos feltros 
 2 pérolas pretas 4mm 
 Rendinha estreita 
 2 pérolas naturais 4mm 
 Termocolante importado Heat Bond Lite 
 Tricoline rosa com poás brancos 

 
 

Aula 7: Bastidor para menino 
 

Base 
 Tricoline poá azul claro e listrado (cinza, branco e azul claro) 
 2 argolas acrílicas pequenas 
 Fita de gorgorão ou cetim branca estreita 
 Linha de costura branca 
 2 Folhas de papel para scrapbook 
 2 bastidores (1 de 20 cm e 1 de 25 cm) 
 Linha para bordar ou pesponto na cor Café 

 
Menino 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Marrom Terra (27), Amarelo Canário (80), Azul 

Anil (42) e Rosa claro (14) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linha de costura na cor dos feltros 
 Linha de pesponto ou bordado preta 
 Papelão 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 2 mini botões amarelos 
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 Blush 
 

Guarda-Chuva: 
 Feltros Santa Fé nas cores Candy Color Verde (93) e Caramelo Havaí (56) 
 Linha de costura verde água 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  

 
Cachorro 
 Feltros Santa Fé na cor Caramelo Havaí (56) 
 Linha de costura caramelo 
 Linha de bordado na cor marrom 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 Fibra siliconada Santa Fé 
 2 pérolas pretas (2 mm) 
 Blush 

 
Nuvem e Chuva 
 Feltros Santa Fé nas cores Branco (35), Azul Claro (30) e Azul Turquesa (28) 
 Linha de costura branca 
 Linha de bordado na cor preta 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Blush 

 

Aula 8: Bastidor para menina 
 

Base 
 Tricoline poá verde claro e Chevron bege  
 2 argolas acrílicas pequenas 
 Fita de gorgorão ou cetim branca estreita 
 Linha de costura branca 
 2 folhas de papel para scrapbook 
 2 bastidores (1 de 20 cm e 1 de 25 cm) 
 Linha para bordar ou pesponto na cor Café 

 
Menina 
 Tricoline rosa poá e floral verde água 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Caramelo Havaí (56), Rosa Claro (14), Rosa Bebê 

(15), Branco (35) e Amarelo claro (10) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linha de costura na cor dos feltros 
 Linha de pesponto ou bordado preta e rosa pink 
 Greló rosa 
 Papelão 
 Renda branca (2 cm de altura) 
 ermocolante importado Heat Bond Lite  
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 Pérolas Brancas 
 Blush 

 
Passarinho 
 Feltros Santa Fé nas cores Rosa Claro (14), Amarelo claro (10) e Amarelo canário 
 Linha de costura amarelo 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 Fibra siliconada 
 Blush 
 2 pérolas 2 mm 

 
Galho, Flores, folhas e borboletas 
 Feltros Santa Fé nas cores Rosa Claro (14), Rosa Bebê (15), Branco (35), Verde Abacate 

(7) e Marrom Terra (27) 
 Linha de bordado na cor rosa pink 
 Termocolante importado Heat Bond Lite  
 Pérolas brancas 
 Arame moldável dourado (para bijuteria) 

 
 

Dia 3 – Guirlanda para irmãos e guirlanda Frida 
 

Aulas 9 e 10: Guirlanda para irmãos 
 

Base 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Tricoline nas cores poá salmão e geométrico verde claro 
 Papelão ou papel couro 
 Manta acrílica 
 Linha de costura nas cores salmão e verde claro 
 Linha de bordar nas cores verde abacate e salmão  
 Argola acrílica pequena 
 Fita gorgorão ou cetim estreita 

 
Letras 
 Feltros Santa Fé nas cores Bege monet (98) e Rosa Tyly (69) 
 Linha de costura nas cores dos feltros 
 Fibra siliconada Santa Fé 

 
Gangorra  
 Feltros Santa Fé na cor Caramelo Havaí ( 56) 
 Papelão 
 Linha de costura na cor caramelo 
 Papel termocolante importado Heat Bond Lite 
 1 botão marrom médio 
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Menino 
 Tricoline xadrez salmão 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Marrom (25), Branco (35) e Bege Monet (98) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Linha de bordado ou pesponto preta 
 1 pérola pretas de 6mm 
 Blush 

 
Menina 
 Tricoline xadrez estampado salmão, poá salmão 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Marrom (25), Branco (35) e Amarelo Canário (80) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Linhas de costura na cor dos feltros 
 Linha de bordado ou pesponto preta 
 1 pérola pretas de 6mm 
 1 pérola branca 
 Fitas de cetim salmão e verde claro 
 Fita pompom 
 1 mini-botão laranja 
 Blush 

 
Galho, Flores e folhas 
 Feltros Santa Fé nas cores Caramelo Havaí (56), Rosa Tyly(69), Branco (35), Pele (23), 

Verde abacate (07) e Verde Oliva (52) 
 Linha de costura caramelo 
 Linha de bordar verde 
 Pérolas brancas 

 
Borboleta 
 Feltros Santa Fé nas cores Rosa Tyly(69) e Branco (35) 
 Linha de bordar rosa 
 Pérolas brancas 
 Arame de bijuteria dourado 

 
 
 

Aula 12: Guirlanda Frida 
 

Base e laço 
 Feltros Santa Fé na cor Creme (12) 
 Fibra siliconada Santa Fé 
 Papelão ou papel couro 
 Linha de costura na cor creme 
 Tricoline com estampa Chevron ou geométrica 
 Tecido de linho Cru 
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 Fita de renda 
 Argola acrílica pequena 

 
Flores e folhas 
 Feltros Santa Fé nas cores Laranja (13), Rosa claro (14), Rosa Poente (88), Rubi cítrico 

(70), Bege palha (72), Verde abacate (07) e Verde Oliva (52) 
 

Frida Boneca 
 Feltros Santa Fé nas cores Pele (23), Preto (34) e Amarelo Ouro (44) 
 Fibra acrílica Santa Fé 
 Linha de costura nas cores dos feltros 
 Lã preta para tapeçaria 
 2 pérolas pretas 5mm 
 12 pérolas douradas 4mm 
 Linha pipa n°10 
 Tricoline com estampa floral 
 Renda estreita 
 Renda larga 
 Fita Pompom 
 1 Palito churrasco 
 Termocolante importado Heat Bond Lite 


