
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL + MOLDES  

FADA ELFO DA PRIMAVERA 

 



Boneca  Fada  Elfo da  Primavera 

 
Compre a Apostila da Fada Elfo da Primavera e o meu Método Passo a Passo para 
Costurar Boneca de Pano! 

 

O QUE TEM NESTA APOSTILA? 

OLÁ FLUFLU-FÃ, SEJA BEM-VINDO! 

SOBRE A BONECA FADA ELFO DA PRIMAVERA  

MATERIAIS & ACESSÓRIOS  

PONTOS UTILIZADOS PARA FAZER A BONECA  

Ponto atrás  

Ponto cheio  

Ponto invisível  ou ponto escada  

Ponto de alinhavo  

MARGEM DE COSTURA  

SUPERDICAS  

PASSO A PASSO PARA CONFECÇÃO DA BONECA FADA ELFO FLUFLU 

1 – PREPARAR OS MOLDES  

1.1 Imprimir os moldes 

1.2 Recortar os moldes 

1.3 Transferir os moldes para os tecidos 

2 – PREPARAR E COSTURAR AS PEÇAS 

2.1 Como fazer o rostinho da boneca 

2.2 Como fazer o cabelo da boneca 

2.3 Como fazer o corpinho da boneca 

2.3.1 Como fazer os braços 

2.3.2 Como fazer as pernas 
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2.3.3 Como fazer as orelhas de Elfo 

2.3.4 Como costurar e montar o corpinho 

3 – ENCHIMENTO DA BONECA E FECHAMENTO DAS ABERTURAS 

4 – FINALIZAÇÃO DA BONECA  

4.1 Colocando as orelhas de elfo  

4.2 Finalizando o cabelo – colocando os cachinhos, as chuquinhas e passando 

blush 

4.3 Fazendo as flores e os enfeites do cabelo 

4.4 Roupinha – asas da borboleta 

4.5 Roupinha – vestido 

4.6 Roupinha – calcinha 

4.7 Roupinha – sapato 

MOLDES PARA IMPRIMIR 
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SOBRE A BONECA FADA ELFO DA 

PRIMAVERA 

 

Esta apostila traz o padrão de costura da boneca Fada Elfo da Primavera. 

Depois de pronta a boneca ficará com aproximadamente 47cm de altura. 

Esta apostila fornece a você todo o passo a passo, com tutorial e fotos, para a 

confecção da boneca Fada Elfo da Primavera da FluFlu. 

Além desta boneca, na página da FluFlu (www.fluflu.com.br) você encontra 

todas as apostilas, videoaulas e muitas dicas para otimizar os processos de 

costura e fazer lindas bonecas de pano. 

 

 



Boneca  Fada  Elfo da  Primavera 

 
Compre a Apostila da Fada Elfo da Primavera e o meu Método Passo a Passo para 
Costurar Boneca de Pano! 

MATERIAIS & ACESSÓRIOS 

Os materiais necessários são:  

• Apostila com Moldes da boneca Fada Elfo. 

• Enchimento – aproximadamente 500 gramas.  

• Feltro verde (para o cabelo) 30 cm x 50 cm. 

• Feltro rosa  (para as flores, solas dos sapatos e asa menor) 30 cm x 50 cm. 

• Feltro roxo (para a asa) 30 cm x 30 cm. 

• Tecido para o corpo (algodão cru lavado ou pele de boneca) 50cm x 

100cm. 

• Linha de meada preta para bordar os olhos e o nariz. 

• Linha de meada rosa ou vermelha para bordar a boca. 

• Tecido tricoline estampado para a roupinha e para os sapatos (40 cm x 

70 cm). 

• Velcro de 1cm de largura para fechar o vestido. 

• Elástico redondo para as asas (20 cm). 

• Elástico chato para a calcinha (60 cm). 

• Flores de papel para decorar o sapatinho (eu usei 2 brancas e 2 roxas – 

você pode substituir pelas flores usadas no cabelo). 

• Lã para fazer o acabamento do sapato (eu usei lã aveludada, mas pode ser 

a lã de sua preferência) e uma agulha de crochê compatível com a lã que 

você for utilizar. 

• Acessórios de costura: máquina de costura, linhas, agulhas, alfinetes, 

caneta fantasma ou outros marcadores de tecido que apagam; blush ou 

lápis de cor (supersoft) etc.  
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MARGEM DE COSTURA 

Todos os moldes já estão com margem de costura de 0,65 cm (se a sua 

referência for em polegadas, considere ¼ polegada). Para facilitar, você pode 

considerar meio pé de máquina como referência, veja as figuras abaixo: 

•  Esse é um pé de máquina e a marca branca representa meio pé de 

máquina que é a margem de costura. 

 

• Quando você for costurar à máquina, a margem fica assim: 
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PASSO A PASSO PARA CONFECÇÃO DA 

BONECA FADA ELFO FLUFLU 

É super fácil fazer essa linda boneca Fada Elfo da FluFlu, basta seguir todas as 

nossas dicas em cada uma das etapas. Em apenas 4 passos você conseguirá 

fazer uma adorável boneca de pano!  

Os 4 passos são os seguintes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Preparar 
os moldes

• Imprimir e recortar e 
transferir os moldes 
para os tecidos.

2 - Preparar 
e costurar as 

peças

• Recortar as partes dos 
tecidos e realizar as 
costuras.

3 - Montar 
da boneca

• Montagem de todas 
as partes da boneca e 
enchimento.

4 - Finalizar a 
boneca

•Terminar o  
cabelo, passar 
o blush e 
colocar as 
roupas.
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1- PREPARAR OS MOLDES 

A preparação dos moldes consiste em imprimir, recortar e transferir os moldes 

para os tecidos como indicado a seguir. 

1.1 Imprimir os moldes 

 

A impressão dos moldes é assim: 

• Os moldes foram feitos para impressão em papel A4 e todos já estão em 

tamanho real pronto para imprimir e usar. 

• Abra o arquivo PDF e vá até a página que você quer imprimir, os moldes 

estão no final desta apostila. 

• Em seguida acesse a opção ARQUIVO e, depois, a opção IMPRIMIR. Assim, 

vai aparecer a tela de impressão como na figura acima. 

• Na tela de impressão selecione os itens: 

• PÁGINA ATUAL e TAMANHO REAL e, em seguida, IMPRIMIR como 

indicado na figura acima. 
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1.3 Transferir os moldes para os tecidos 

Transfira os moldes para os tecidos que você escolher e siga as indicações de 

recorte e/ou costura descritos em cada uma das partes, conforme os planos de 

corte e costura descritos na sequência. 
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2 – PREPARAR E COSTURAR AS PEÇAS 

 

Vai ficar assim! Reserve, vamos usar 

depois na costura do corpinho. 

 

Para fazer os coques recorte dois 

círculos utilizando o molde, como na 

foto ao lado. 

 

Passe um alinhavo em todo o 

contorno. E faça um fuxico como na 

foto: 

 

 

Depois, preencha com enchimento e 

feche.  Assim: 

 

E reserve. Vamos usar depois na 

montagem da boneca. 



Boneca  Fada  Elfo da  Primavera 

 
Compre a Apostila da Fada Elfo da Primavera e o meu Método Passo a Passo para 
Costurar Boneca de Pano! 

 

Transfira o molde ao lado para o 

papel termocolante.  Aplique sobre o 

feltro verde utilizando o ferro – 

vamos dublar essa parte do cabelo. 

 

 

 

 Recorte, aplique sobre outro pedaço 

de feltro verde para dublar. Vamos 

precisar de dois desses. Como na 

foto. Passe uma costura em todo o 

contorno, assim: 

 

Costure dois desses e reserve. Vamos 

usar depois na montagem da boneca. 
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3 – ENCHIMENTO DA BONECA E 

FECHAMENTO DAS ABERTURAS 

Agora que já estamos com todas as partes da boneca costuradas, vamos para a 

montagem e enchimento da boneca Fluflu. 

 

Comece encher a boneca 

pelos braços e pelas pernas. 

Depois feche com ponto 

invisível. 

 

Em seguida encha a cabeça e o 

corpinho (pela abertura das 

costas) e feche a abertura com 

ponto invisível. Vai ficar 

assim: 
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Depois de cheia, a boneca vai 

ficar assim. Veja que ela está 

bem cheinha, sem rugas. 

Agora vamos para a as 

decorações do cabelo e a 

orelha de elfo – finalização da 

boneca. 
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Com cola quente cole a correntinha 

em toda a lateral do sapatinho. 

Decore o sapatinho com flores de 

papel (use cola quente) ou flores 

iguais a usadas para decorar o 

cabelo. Se preferir, passe uma fita de 

20 cm na parte detrás para amarrar. 

Vai ficar assim: 

 

 

Agora vista a boneca com os sapatos, o vestido, a calcinha e as asas e está 

pronta! Parabéns!!! 

 

 

Esta é apenas uma amostra da 
apostila. 
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COMPRE agora a apostila e 
aproveito o SUPER DESCONTO! 

 

 


