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Lista de materiais 
 
 
Caro aluno, 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação 
gratuita. Ele contém a lista de materiais do tutorial Feltro: especial 
Érica Catarina – Lembrancinhas de kokeshis. 
 
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. 
 
 
 

                                                             Viva da sua paixão! 
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Lista de materiais 
 

Kokeshi modelo 1 - Maria Chiquinha 
Cabeça 

• Feltro pele1, vermelho noel e preto 
• Fibra siliconada 
• Linha de bordado pele nº 778 
• Linha de bordado preta nº 403 
• Linha de bordado rosa para bordar a boca nº 54 
• Linha de pesponto branca para bordar a flor 
• 10 cm de fita cetim dupla face vermelha 3 mm  
• 12 cm de fita decorativa xadrez vermelho com branca 6 mm  
• Argola de metal 1,5 cm 
• Meia pérola branca 5 mm 
• Cola quente ou de silicone líquida 
• Caneta gel branca ou de cor clara para riscar no feltro preto 

 
    Corpo  

• Feltro pele e vermelho noel  
• Fibra siliconada  
• 10 cm de fita cetim dupla face branca 4 mm  
• 5 cm de viés tricoline xadrez vermelho 12 mm  
• Linha de bordado vermelha nº 46  
• Cola quente ou cola de silicone líquida 

 
Kokeshi modelo 2 - Rosa 
Cabeça 

• Feltro pele, marrom e rosa claro 
• Fibra siliconada 
• Linha de bordado pele nº 778 
• Linha de bordado preta para bordar os olhos nº 403 
• Linha de bordado marrom nº 358 
• Linha de bordado rosa para bordar a boca nº 54 
• Linha de pesponto branca para bordar a flor 
• 5 cm de fita cetim dupla face rosa 3 mm 
• 12 cm de fita decorativa xadrez rosa com branca 6 mm 

                                                        
1 Designação do fornecedor 
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• Argola de metal 1,5 cm 
• Meia pérola branca 5 mm 
• Cola quente ou de silicone líquida 

 
Corpo 

• Feltro pele e rosa claro 
• Fibra siliconada 
• 12 cm de fita cetim poá rosa 1 cm  
• Linha de bordado rosa nº 74 
• 3 unidades de meia pérola 4 mm  
• Cola quente ou cola de silicone líquida 

 
Kokeshi modelo 3 - 2 coques 
Cabeça 

• Feltro pele, preto e rosa claro 
• Fibra siliconada 
• Linha de bordado pele nº 778 
• Linha de bordado preta nº 403 
• Linha de bordado rosa para bordar a boca nº 54 
• Linha de pesponto branca para bordar a flor 
• 10 cm de fita cetim dupla face rosa 3 mm  
• 12 cm de fita decorativa xadrez rosa com branca 6mm  
• Argola de metal 1,5 cm 
• Meia pérola branca 5 mm 
• Cola quente ou de silicone líquida 
• Caneta gel branca ou de cor clara para riscar no feltro preto 

 
Corpo 

• Feltro pele e color baby poá coral 
• Fibra siliconada 
• 12 cm de fita cetim dupla face rosa 4 mm  
• 5 cm de fita gorgurão creme 1,5 cm  
• Linha de bordado rosa nº 74 
• 5 unidades de meia pérola 4 mm  
• Cola quente ou cola de silicone líquida 

 
Outros materiais  

• Blush para as bochechas 
• Cotonete 
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• Pincel velho para ajudar no enchimento 
• Tesoura  
• Caneta de ponta fina  
• Agulha de costura nº 7 

 


