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Olá pessoal,

     meu nome é Eliane, mas todos me chamam de Eli.

     Sou apaixonada pelo artesanato desde pequena e fascinada pela transformação de tecidos, linhas e botões em

trabalhos maravilhosos.

     Com grande felicidade apresento à vocês minha primeira apostila: Corujas Charmosas.

     Cada detalhe foi pensado com muito carinho para encantar os olhos e aquecer o coração.

     Os moldes podem ser personalizados para diversos trabalhos e ocasiões e é apresentado em três tamanhos:

     7 cm - ideal para lembrancinhas / chaveiros

     10 cm - ideal para móbiles e guirlandas / enfeites de porta

     20 cm - ideal para presente / decoração

     O passo a passo estará disponível no meu canal: www.youtube.com/meninaarteirabyeli 

     Minha primeira apostila será distribuída gratuitamente como forma de agradecer a todos os que me

acompanham e apóiam nesse mundo mágico do artesanato.

     Obrigado a todos pelo carinho de sempre, beijinhusss

                                                                     Eli
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Artices feitas com
          muito carinho...
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... para encantar os olhos
e aquecer o coração!



lista de materiais

- Feltro nas cores desejadas

- linhas nas cores do feltro

- enchimento

- cola quente

- botões

- papel termocolante

- meia pérolas

- tesoura e agulha
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Coruja 7cm

ideal para lembrancinhas / chaveiros

Olhos

Asas

Enfeites para a
barriguinha

2x
no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no feltro

1x
no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

Bico
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2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro



Coruja 10cm

ideal para guirlanda e móbile

Olhos

Asas

Enfeites para a
barriguinha

2x
no feltro

2x
no feltro

1x
no feltro

Bico
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2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro



Coruja 20cm

ideal para presente / decoração

2x
no feltro
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Coruja 20cm

ideal para presente / decoração

Bico

Asas

2x
no feltro

Olhos

1x
no feltro
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2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

2x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro



Coruja 20cm

ideal para presente / decoração

Enfeites para a
barriguinha

MÃE
TE

AMO
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1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro

1x
no termocolante
e depois no feltro
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termo de uso desta apostila

A Apostila Corujas Charmosas foi desenvolvida

por eliane Seganfredo de lemos e distribuída de

forma gratuita, sendo sua venda proibida.

As artesãs poderão confeccionar e vender peças

utilizando os moldes apresentados nessa apostila.
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