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Lista de materiais 
 
 

Caro aluno, 
 
Preparamos este material exclusivamente p ara a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Feltro: bichos utilitários em 
decoração infantil, com Juliana Cwikla. 
 
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 
 

 

Ferramentas 
 Agulha de mão número 7, 8 ou 3 

 Tesoura para cortar feltro (indicação da autora: Tesoura Mundial Cushion 

Pro 937-6) 

 Caneta fantasma roxa (à venda na loja www.sedacolor.com) 

 Régua 

 Tesoura de picotar 

 Pistola de cola quente 

 Ferro para passar termocolante 

 Cola de silicone líquido (indicação da autora: Tekbond) 

 

Capítulos 1 e 2: Girafa – fita métrica 
 Feltro Santa Fé creme 12 (amarelo clarinho) 

 Feltro Santa Fé caramelo 58 

 Feltro Santa Fé marrom 25 

 Feltro Santa Fé preto 34 

 Feltro Santa Fé branco 35 

 Linha para costurar 100% poliéster na cor do feltro  

 Fibra siliconada para encher a peça 

 Entretela dupla face (termocolante nacional) 

 Argola para pendurar 

 Botão meia bola com alça preto 

 Aro de MDF em formato de folhas (opcional) 

 Manta acrílica para orelhas 

 Tecido tricoline para detalhe da orelha 

 Termocolante importado 

 Fita dupla face 

 

 
 
 
 

http://www.sedacolor.com/
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Capítulo 3 e 4: Alce Porta brinquedos 
Alce 

 Feltro Santa Fé bege palha 72 

 Feltro Santa Fé marrom 25 

 Feltro Santa Fé caramelo 56 

 Feltro Santa Fé Poá Candy Color verde 

 Fibra Siliconada para enchimento 

 Cordão de Algodão para pendurar 

 Linhas 100% Poliéster na cor do feltro para costurar 

 Contas tamanho 12mm para olhos 

 Termocolante importado para óculos 

Porta Brinquedos 
 Feltro Santa Fé bege xadrez Candy Color azul 

 Feltro Santa Fé Poá marrom 

 Linhas para costurar 100% poliéster 

 Plástico cristal para visor 

 04 botões grandes para decorar 

 Forrobel  

 Manta acrílica para orelhas 

 

Capítulos 5 e 6: Uni baby 
 Feltro Santa Fé branco 35 

 Feltros Santa Fé coleção Candy Color para detalhe do cabelo e outros 

detalhes 

 Feltros Santa Fé azul claro 30 

 Contas 12mm para olhos 

 Flores decorativas vendidas por metro (material exibido no curso) 

 Linhas para costura nas cores do feltro branco e rosa Candy Color 

 Fita micro pompom rosa claro  

 Strass adesivado 

 Blush 

 4 botões médios para articulação (cor à escolha) 

 Termocolante importado 

 Manta acrílica para orelhas 



Juliana Cwikla 

Feltro: bichos utilitários em decoração infantil 

 
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). 

  

 

Capítulos 7 e 8: Unicórnio e Porta Livros 
 Feltro Santa Fé branco 35 

 Feltros Santa Fé coleção Candy Color para detalhe do cabelo e outros 

detalhes 

 Feltros Santa Fé azul claro 30 

 Feltro Santa Fé creme 12 

 Feltro Santa Fé xadrez coleção Color Baby 

 Feltro Santa Fé Candy Color Poá azul 

 Feltros Santa Fé branco 35 

 Contas 12mm para olhos 

 Flores decorativas vendidas em metro (material exibido no curso) 

 Linhas para costura nas cores do feltro  

 Fita micro pompom rosa claro  

 Pérolas adesivas 

 Strass adesivo 

 Blush 

 4 botões médios para articulação (cor à escolha) 

 Termocolante importado 

 Mini pérolas 

 40 cm de elástico roliço 

 Manta acrílica para orelhas 

 Argola para pendurar 

 Papelão duro 

 Enchimento de fibra siliconada 

 Fio de nylon 

 Tesoura de picotar 

 2 botões decorativos 

 Fitas de cetim com 10 cm e com as sete cores do arco-íris para cada nuvem 

 

Capítulos 9 e 10: Dinossauro Porta Carrinhos  
 Feltros Santa Fé azul anil 42 

 Feltros Santa Fé verde cítrico 02, verde limão 52 ou verde lumi 60 

 Feltros Santa Fé laranja 19 
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 Feltro Santa Fé Poá azul marinho  

 Linhas para Costura nas cores do feltro  

 Argola para pendurar 

 Enchimento de fibra siliconada 

 Papelão duro 

 Termocolante importado 

 3 metros de viés  

 Forrobel 

 Plástico cristal 

 

Capítulo 10: Tubarão 
 Feltros Santa Fé cinza baby 95 

 Feltros Santa Fé cinza escuro 38 

 Feltros Santa Fé branco 35 

 Feltros Santa Fé azul turquesa 28 

 Linhas nas cores do feltro 

 Enchimento de fibra siliconada 

 Argola para pendurar 

 Termocolante Importado 

 

Capítulo 11: Elefantinha Porta Tiara 
 Feltros Santa Fé rosa poente 88 

 Feltros Santa Fé rosa claro 14 

 Feltros Santa Fé Poá rosa Candy Color 

 1 metro de fita de cetim rosa 

 Enchimento de fibra siliconada 

 Argola para pendurar 

 Cola gliter para detalhe 

 Strass adesivo 

 Conta preta para os olhos 12mm 

 Tecido tricoline (cor à escolha) 

 Manta acrílica para orelhas 

 Linhas nas cores do feltro 
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Capítulo 12: Coleção ursos  
 Feltros Santa Fé branco 35 

 Feltros Santa Fé preto 34 

 Feltros Santa Fé rosa pêssego 51 

 Feltros Santa Fé bege 72  

 Feltros Santa Fé caramelo 56 

 Feltros Santa Fé cinza mescla 

 Renda larga rosa pêssego com largura de 8 cm 

 Tecido tricoline para capuz 

 Pompom para capuz 

 Tecido tricoline para orelha da ursa 

 Contas pretas para olhos 12mm 

 Linhas para costura na cor do feltro 

 Manta acrílica para orelha  

 Fibra siliconada para enchimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


