
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONECA SALLY 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

 

O QUE TEM NESTA APOSTILA? 
CONVITE ESPECIAL 

OLÁ FLUFLU-FÃ, SEJA BEM-VINDO!  

SOBRE A BONECA SALLY 

MATERIAIS & ACESSÓRIOS 

Lista de materiais para fazer sua boneca Sally 

PASSO A PASSO PARA CONFECÇÃO DA BONECA SALLY FLUFLU 

1- PREPARAR OS MOLDES 

1.1 Imprimir os moldes 

1.2 Recortar os moldes 

1.3 Transferir os moldes para os tecidos 

1.4 Plano de corte dos moldes nos tecidos 

2 – PREPARAR E COSTURAR AS PEÇAS 

2.1 Como fazer o rostinho e a cabeça da Sally 

2.2 Para fazer o corpinho da Sally 

2.3 Para fazer os braços e as pernas 

3 – MONTAGEM/ENCHIMENTO DA BONECA 

3.1 Montagem da boneca 

3.2 Enchimento e fechamento das aberturas 

4 – FINALIZAÇÃO DA BONECA 

4.1 Colocar os cabelos 

4.2 Vamos fazer o vestido 

TAG PARA A BONECA 

MOLDES PARA IMPRIMIR 

 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

OLÁ FLUFLU-FÃ, SEJA BEM-VINDO! 

Muito obrigado por adquirir nosso padrão de costura! 

É muito fácil fazer sua boneca FluFlu seguindo todas as nossas dicas! 

Nossos moldes facilitam e otimizam os processos de costura e a produtividade no 

ateliê,  com etapas detalhadas, passos simplificados e bem explicados – 

totalmente ilustrado com várias fotos da boneca e das etapas de costura.  

Todos os moldes já contêm margens de costura e já estão na medida certa 

para você imprimir em papel A4. Tudo isso para facilitar a sua vida na hora de 

confeccionar uma boneca de pano da FluFlu Dolls. 

Esperamos que você se divirta ao fazer essa boneca! Agora convidamos você 

para ler o passo a passo e, em seguida, fazer sua linda boneca Sally da FluFlu! 

 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

SOBRE A 

BONECA 

SALLY 

 

Esta apostila traz o padrão 

de costura da boneca Sally 

inspirada na personagem do  

filme “Estranho mundo de 

Jack”. 

Depois de pronta a boneca 

ficará com cerca de 45 cm 

(17 inches). Com lindos 

cabelos vermelhos de lã, 

rostinho bordado com 

detalhes em feltro e um 

lindo vestido de soft 

customizado e bordado com detalhes de feltro, a Sally é um amor! Todos vão se 

apaixonar por ela.  

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

confecção da boneca Sally e seu vestido. 

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

todas as apostilas e muitas dicas para otimizar os processos de costura e fazer 

lindas bonecas de pano. 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

MATERIAIS & ACESSÓRIOS 

Os materiais necessários são:  
• Apostila com Moldes da boneca; 
• Enchimento – aproximadamente 500 gramas;  
• Acessórios de costura: máquina de costura, linhas, agulhas, 

alfinetes, caneta fantasma ou outros marcadores de tecido que 
apagam; blush ou lápis de cor (super soft) etc.; 

• Elástico para a roupinha;  
• Você também vai precisar do material descrito na imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

PASSO A PASSO PARA CONFECÇÃO DA 

BONECA SALLY FLUFLU 

É super fácil fazer essa linda boneca da FluFlu, basta seguir todas as nossas dicas 

em cada uma das etapas. Em apenas 4 passos, que são listados na figura abaixo 

e explicados detalhadamente na sequência desta apostila. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

• Preparar 
o cabelo e 
o vestido.



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

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 eles já 

contêm margem de costura de 0,65 cm (1/4 inch). 

• 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. 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

3.2 Enchimento e fechamento das aberturas 

 

Pelas aberturas deixadas nos 
bracinhos, nas perninhas e na 

parte traseira do corpinho vamos 
encher a boneca. 

Comece pelos bracinhos e pelas 
perninhas, deixe o corpinho por 

último. 
Dica: Coloque enchimento 

suficiente para que as partes não 
fiquem enrugadas. 

 

Feche todas as aberturas (braços, 
pernas e costas) com o ponto 

escada. 
Esse é um exemplo de como fazer 
o ponto escada em cada uma das 

partes do tecido. 

 

Vai ficar assim: 

 

De costas: 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

4 – FINALIZAÇÃO DA BONECA 

Para finalizar a boneca  Sally vamos colocar os cabelos e fazer as roupinhas. 

 

4.1 Colocar os cabelos 

 

Utilizando uma revista ou um 
papelão grosso enrole a lã. 

Faça 80 voltas com a lã para fazer o 
cabelo da boneca.  

Eu utilizei uma revista com 28 cm. 
Eu utilizei a lã Amiga na cor 
vermelha. Também pode ser 

utilizada a lã Família ou outras de 
sua escolha. 

 

Em um dos lados amarre o fio para 
prender o meio do cabelo. 

 

Depois de amarrar uma das pontas, 
recorte a outra ponta, como na foto. 

Vai ficar assim! 

 



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

TAG PARA A BONECA 

Para deixar sua boneca ainda mais linda, fizemos algumas etiquetas para você. 

Para fazer a etiqueta siga as etapas: 

1 – Imprima está página em papel A4, branco, de gramatura 180g ou superior. 

2 – Recorte no risco. 

3 – Dobre ao meio e cole. 

4 – Fure no lugar indicado e coloque uma fita para colocar na boneca. 

 

                                 

 

 

 

Esta é apenas uma amostra da apostila!  



Boneca  Sally 

 
Compre a Apostila da Sally e conheça o meu Método Passo a Passo para Costurar 
Bonecas de Pano! 

COMPRE agora a apostila e aproveite o 
SUPER DESCONTO! 
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