
A Arte Gerando Renda  Artesanato 

1 
 

 

 

 

Artesanato 

 

 

 

 

 

Prof
a
 Camila Barcellos 

Prof
a
 Renata Luiza Reluz 

 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

2 
 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3 

2. FUXICO DE FITA ...................................................................................................... 3 

3. CARTEIRA DE MÃO ................................................................................................. 4 

4. DECORAÇÃO DE CHINEO DE DEDO ..................................................................... 4 

5. MAX BRINCOS DE CAIXA DE LEITE ....................................................................... 5 

6. VASO DE CIMENTO ................................................................................................. 6 

7. ESPELHO .................................................................................................................. 7 

8. SUPER HERÓI DE FELTRO ..................................................................................... 8 

9. GUIRLANDA DE FELTRO ......................................................................................... 8 

10. PAPAI NOEL DE FELTRO ...................................................................................... 10 

11. ANJO E ÁRVORE NATALINA ................................................................................. 11 

12. PORTA GARRAFA .................................................................................................. 12 

13. CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS ..................................................... 12 

14. MOLDES .................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

3 
 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo de nossa oficina é desenvolver aos participantes a oportunidade de 

construção do conhecimento sobre confecção de peças artesanais para a geração de 

renda. 

 

 FUXICO DE FITA 

MATERIAL: 

 

 Fita de cetim n°1 e n°3 com 13cm 

de largura; 

 Tesoura; 

 Régua; 

 Agulha de mão n°9 ou 8; 

 Linha de máquina; 

 Miçanga ou perola n°3; 

 Feltro; 

 Tiara, presilha, meia de bebê (para 

fazer a faixa ou arco); 

 Cola quente ou cola artesanal. 

           

PASSO A PASSO: 

 

 

Corte a fita do tamanho desejado (usamos 11cm) e sele os dois lados para não 

desfiar as pontas. Em seguida, faça o movimento de sobe e desce com a agulha, repetindo 
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até o final da fita, puxe a linha com cuidado para franzir a fita e formar o círculo e pregue a 

miçanga no lado brilhoso.  

Para aplicar os fuxicos, basta um pingo de cola quente. Vamos montar nosso arco 

encaixando um fuxico bem perto um do outro, dando um acabamento limpo e harmônico. 

 

CARTEIRA DE MÃO  

MATERIAL: 

 

 2 caixas de leite higienizadas; 

 Tecido – 2x (35cm x 25cm) para 

parte externa e interna e 1x (12cm 

x 25cm) para laterais;    

 1 fecho imantado;   

 Chatom meia pérola autocolante; 

 Tesoura; 

 Cola quente; 

 Cola de contato. 

PASSO A PASSO: 

 

 

 Cortar as caixas de leite, forrar com o tecido escolhido, inclusive a lateral. Aplicar o 

fecho e colar as parte para fechar a bolsa. Adereçar como quiser. 

 

DECORAÇÃO DE CHINELO DE DEDO 

MATERIAL: 

 

 1 par de chinelo (novo ou usado);  Cola pano; 
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 Cola de silicone liquido; 

 Tesoura; 

 Caneta-marcador de ponta fina; 

 30cm2 de tecido;  

 Manta de strass;  

 10u de cristais chaton;  

 Fita de cetim no 4. 

PASSO A PASSO: 

 

 

Tirar as alças do chinelo e riscar o formato do mesmo no tecido escolhido e recortar. 

Colar os cortes do tecido nos seus respectivos lugares lembrado de deixar os furos para 

recolocar as alças. Encapar as alças com fita e decorar com a manta de strass, broche, 

etc.  

Obs: passar cola pano no tecido colado na sola para impermeabilização do mesmo. 

 

MAX BRINCOS DE CAIXA DE LEITE 

MATERIAL: 

 

 Caixa de leite 

 Cola de contato ou cola permanente  

 Tecido  
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 Chatom auto colante  

 1 par de base de brinco 

PASSO A PASSO 

 

 Riscar as peças na caixa de leite e recortar (2x) 5cm x 8cm com borda de 1,5cm e 

(2x) 2cm x 2cm. Cobrir e colar as peça com o tecido escolhido na frente e no verso, colar 

uma peça sobre a outra e colar a base do brinco. Adereçar como preferir. 

VASO DE CIMENTO E PANO 

MATERIAL: 

 

 Cimento;  

 Água; 

 Vasilha para misturar a massa; 

 Pano (pano de chão, toalha velha...);  

 Vaso ou recipiente para a base; 

 Tinta spray.  

 

PASSO A PASSO: 

 

 

Cortar o tecido no tamanho que deseja ter o vaso. Misturar o cimento com água até 

formar um mingau bem grosso, colocar o tecido e misturar bem com a massa de cimento. 
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Colocar o tecido passado na massa sobre o vaso ou apoio desejado e jogar um pouco do 

pó de cimento em cima do pano já estendido sobre o formato desejado. Esperar 24h para 

a secagem da peça. Retirar o vaso de dentro e pintar com tinta spray 

 

ESPELHO 

MATERIAL: 

 

 Espelho; 

 Talheres descartáveis;  

 Cola quente;  

 Papelão ou papel Paraná; 

 Tinta spray;  

 Lápis ou caneta; 

 Fita métrica;  

 Tesoura;  

 Lixa fina. 

 

PASSO A PASSO: 

 

 

Vamos usar um espelho redondo com 25cm de diâmetro, mas a técnica pode ser 

feita com espelhos de diversos tamanhos e formatos.  

A base de papelão para o nosso espelho terá 60cm de diâmetro, vamos usar 30cm 

de barbante amarrado no lápis para desenhar esse círculo (coloque a ponta solta do 

barbante no centro da base e risque o círculo com a ponta do lápis) e depois cortamos 

esse círculo. Cole o espelho no centro da base e use a cola quente para colar as colheres 

na base ao redor do espelho. 
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ARTESANATO EM FELTRO 

SUPER HERÓI 

 

MATERIAL: 

 

 Feltro;  

 Linha na cor do feltro; 

 Tesoura; 

 1 par de olhos que mexem, ou 

miçangas, ou tinta...; 

 Tinta de relevo vermelha para 

boca; 

 Agulha no 8; 

 Cola quente; 

 Alfinetes de cabeça; 

 Acrilon ou manta de algodão. 

PASSO A PASSO: 

 

 

Prenda o molde com alfinetes sobre o feltro dobrado e corte, alinhave e aos poucos 

vá preenchendo com acrilon.  

Disponibilizamos para você alguns moldes nas últimas folhas, é só imprimir, cortar e 

usar! 

 

GUIRLANDA DE FELTRO 
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MATERIAL: 

 

 40cm de feltro (25cm para o corpo e 15 para as outras partes do urso); 

 0,5m de acrilon; 

 Tinta de relevo para a boca;  

 Linha na cor do feltro;  

 Tesoura;  

 Cola quente; 

 Olho que mexe n°5 ou botão;  

 Agulha de n°10. 

 

PASSO A PASSO: 

 

 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

10 
 

 

Faça o molde da guirlanda com a ajuda de um prato raso e um prato de sobremesa. 

Depois de pronto, coloque o molde sobre o feltro e corte, alinhave a circunferência toda 

deixando uma brecha para preencher com acrilon. Você vai seguir o mesmo processo para 

fazer as letras, bonequinhos, bichinhos, estrela, etc.  

Lembrando que disponibilizamos alguns moldes nas últimas folhas. 

 

PAPAI NOEL DE FELTRO 

MATERIAL: 

 

 27cm de feltro para gorro e casaco; 

 17x12cm de feltro para rosto; 

 35x22cm de feltro para barba, 

sobrancelha, bigode, pala e 

pompom; 

 Linha na cor do feltro; 

 Agulha n°10;  

 Tesoura; 

 Alfinete; 

 Cola quente; 

 Botão, ou miçanga preta. 

 

PASSO A PASSO: 
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O processo é o mesmo do super herói e da guirlanda.  

Com a carinha do papai Noel você também pode fazer porta-garrafa, porta-pano de 

prato com uma argola ou o que quiser, bem como outros personagens e até mesmo uma 

guirlanda natalina com vários bonequinhos. 

Há alguns moldes para você ao final. 

 

ÁRVORE NATALINA 

MATERIAL: 

 

 1 cone de isopor de 18cm; 

 45 garfos descartáveis; 

 Cola branca; 

 Cola quente;  

 1 pincel; 

 Spray dourado; 

 1 palito de churrasco; 

 Decoração (a gosto).  

PASSO A PASSO: 

 

 

 

Enfiar metade de um palito de churrasco no centro do cone na parte de cima. 

Passar cola branca por toda a superfície do cone e esperar secar por aproximadamente 

4h. Fazer uma marcação na base do cone de aproximadamente 2cm. Cortar os garfos 

separando o cabo e a partir da marcação de 2cm enfiar os garfos cortados na 
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circunferência do cone. Passar cola branca nos furos feitos pelo garfo e esperar 1h para a 

secagem e colar os demais garfos com cola quente até completar a árvore. Pintar com 

tinta spray (a pintura deve ser realizada em área livre/externa). Agora é só decorar como 

preferir. 

 

PORTA GARRAFA 

MATERIAL: 

 

 Tecido desejado (28 cm x 1m); 

  Cola quente;  

 Material para decoração (a gosto); 

 Papelão para o fundo (10cm x 22cm); 

 Tesoura. 

 

PASSO A PASSO:  

 

 

Cortar o tecido na medida 28 x 1m e colar a bainha da largura 1,5cm dos 2 lados. 

Colar o papelão no fundo. Colar a bainha no sentido do comprimento, deixando a alça com 

8cm. Colar o fechamento da bolsa e recorta a alça (com a parte que será retirada da alça, 

fazer o laço) e decorar. 

 

CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS 

MATERIAL: 

 

 Tachinhas; 

  Cola pano;  

 Alicate de bijuteria; 

 Tecido para decorar; 

 Manta de strass.  
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PASSO A PASSO: 

 

 

 

 

 Após escolher a peça de roupa que será customizada, molde e recorte o tecido para 

aplicar onde quiser com cola pano, e aplicar as tachinhas (atenção ao fechamento das 

garras) antes de colar na roupa, personalizando a peça como preferir.  

 Escolha o sapato que quer personalizar, aplicar as tachinhas e fechar com as 

garras. Colar o tecido nas áreas desejadas com cola fria/de contato. 

  

MOLDES 

 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

14 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

15 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

16 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

17 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

18 
 

 

 

 

 

 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

19 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

20 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

21 
 



A Arte Gerando Renda  Artesanato 

22 
 

 


