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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 Bonecos artísticos com fibra 
natural, com Andreia Kusaba. 
 
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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Aulas 1 e 2 – Naninha 20 cm 
Cabeça                                                      
25cm – malha tubular 4,5cm 
18 x 18 cm – malha cor pele  
 
Corpo e touca 
60 g – enchimento de lã natural 
60 x 22 cm – veludo molhado/alpaca ou Pelúcia  
Fita de voal marrom 
 
Material de apoio 
Fio encerado 
Fio 10 linha de pipa 
Caneta para tecido na cor marrom 
Linha de bordar cores: marrom e pele 
Giz de cera de abelha 
Máquina de costura, agulha de mão 
 
Referência para confecção da cabeça: após enchimento com a lã natural, a circunferência da 
cabeça deve ter 20 cm e, após as amarrações, 17 cm de diâmetro na amarração do centro 
 
Aulas 3 e 4 – Boneco – 30 cm 
Cabeça e corpo                                                  
35 cm de malha tubular (4,5 cm) 
44 x 22 cm – malha cor pele para o corpo 
22 x 20 cm – malha cor pele para a cabeça 
120 g – enchimento de lã natural 
 
Roupas                                                      
27 x 15 cm – tricoline estampada 
36 x 6 cm – tricoline marrom 
02 botões  
 
Cabelo                                                    
60 g – lÃ natural laranja 
 
Material de apoio 
Linha de bordar marrom, laranja e pele 
Fio encerado 
Fio 10 - linha de pipa 
Giz de cera de abelha 
Caneta para tecido na cor marrom 
Máquina de costura, agulha de mão 
  
Referência para confecção da cabeça: após enchimento com a lã natural a circunferência da 
cabeça deve ter 30 cm e, após as amarrações, 28 cm de diâmetro na amarração do centro 
 
Aulas 5 e 6 – Boneca 60 cm 
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Cabeça e corpo                                                  
40 cm – malha tubular 5,0 cm 
60 X 55 cm – malha cor pele para o corpo  
30 x 30 cm – malha cor pele para a cabeça   
400 g – enchimento de lã natural 
 
Cabelos                                                 
100 g – lã natural amarela 
33 cm – fita de veludo branca 
01 touca de crochê no mesmo tom da lã 
 
Roupas                                                 
42 x 20 cm – tricoline branca calcinha 
42 x 28 cm – tricoline branca para o vestido (peitoral interno) 
75 x 18 cm – tricoline estampada 
42 x 28 cm – tricoline estampada para o vestido (peitoral) 
90 x 15 cm – filó ou tule branco 
1,15 cm fita de voal cinza 
1,0 m – renda branca 
1,0 m – renda branca de algodão 
2,5 m – viés branco 
01 par de sapatos de tricô  
01 par de meias recém-nascido  
 
Material de apoio 
Fio encerado 
Crochê agulha 6.0 
Fio 10 linha de pipa  
Elástico branco 
Linha bordado pele, marrom e amarela 
Caneta para tecido na cor marrom 
Giz de cera de abelha 
Máquina de costura, agulha de mão, agulha de 12 cm e agulha de feltragem 
 
Referência para confecção da cabeça: após enchimento com a lã natural a circunferência da 
cabeça deve ter 37 cm e, após as amarrações, 35 cm de diâmetro na amarração do centro 
 
Aula 7 – Cabelos com a técnica de feltragem a seco – Needle felt 
 
01 agulha de feltragem nº 38 
Mechas de lã penteada em várias cores 
Bonecos prontas 
 
Aula 8 -  Cabelos com a técnica de bordado 
 
01 agulha de mão 
01 Boneca pronta 
Linha 100% algodão mercerizada na cor marrom (Clea 1000 – Marca Circulo – cor. 7382) 


