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Apresentamos a primeira edição da nossa 
revista que chegou para fazer a diferença no 
mercado de artesanato. O foco é divulgar os 
artesãos de todo o Brasil e também ajudar a 
quem precisa, pois uma parte da renda de 
cada anúncio será destinada a instituições de 
caridade. Estamos muito felizes e queremos 
agradecer primeiramente a Deus por nos 
abençoar e nos dar saúde para investir nossos 
esforços nesse projeto que será o primeiro 
de muitos. Também agradecer a equipe que 
trabalhou duro para concretizarmos este 
sonho, as empresas que confiam em nosso 
trabalho e, principalmente, a vocês artesãos, 
sem vocês essa ideia não sairia do papel.
A revista vai ajudar as pessoas a gerar renda 
extra, com conteúdos maravilhosos que 
reúnem as principais técnicas artesanais. 
Nesta edição traremos o tema: Arte em 
Feltro, Crochê e Artesanato com recicláveis. 
Esperamos que gostem, pois foi um trabalho 
feito com muito amor e carinho.

“ VAMOS FAZER A DIFERENÇA”! 

Até a próxima edição!
Equipe Artesanato In Casa.

A Artesanato In Casa e a Passo A Passo Comunicação Visual não se responsabilizam por eventuais erros nos passos, os projetos apresentados são 
de inteira responsabilidade dos artesãos. moldes ou ensinamentos. Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Passo A Passo 
Comunicação Visual.
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Peça: Borboleta em Feltro
Artesão: Elaine Oliveira

Peça: Cesto Fofura
Artesão: Natalia Melo

Peça: Anjos e Flores em Lata
Artesão: Samir Zavitoski

ENTREVISTA ESPECIAL com 
o artesão JUNIOR CROCHETEIRO

Ilustração: Projetado pelo m
acrovector / Freepik

contato@artesanatoincasa.com.br
www.artesanatoincasa.com.br

(11) 94541-4163 @artesanatoincasa Artesanato In Casa www.artesanatoincasa.com.br

Fale conosco pelo whats

Alcance mais clientes, seu anúncio aparecerá 
aqui em nossa revista, em nosso site no nosso     
      Instagram e no nosso        Facebook!

Dúvidas ou sugestões entre em contato conosco pelos canais: contato@artesanatoincasa.com.br

(11) 94541-4163

#mdpf

LOJA 1
Al. dos Nhambiquaras, 1372, Moema, São Paulo - SP

Tel.: (11) 5561-1314 

@ana_maria_handmade

LOJA 2
R. Cardoso de Almeida 1111, Perdize, São Paulo - SP

Tel.: (11) 3871-1928

@bazaranamaria
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Borboleta
em Feltro
criação Elaine Oliveira

OBSERVAÇÃO: Peça com molde, para adquirir envie uma mensagem para a artesã no Instagram @quefofuraartes ou
nos chame no whatsApp (11) 94541-4163.

Risque os moldes no feltro e corte. Deixe 
margem para costura (caso costure à máquina)
no molde do corpo e alfinete.

 Aplique Cola Spray Permanente nas asas
de cima e nas asas de baixo.

Cole os detalhes da asa com Cola de Silicone. Decore as asas com pérolas e botões, colando-os 
com a Cola T6000.

Cole a parte cima da asas sobre as partes
que estão com a cola e recorte as rebarbas.

Costure o corpo da borboleta e faça uma 
abertura para desvirar e encher. Feche a
abertura costurando à mão.

facebook.com/quefofurartes@quefofuraartes
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Cole as listras do corpo com a cola de silicone.

Costure contas pretas para os olhos, faça os cílios 
e decore com um botão na cabeça.

Finalize passando blush nas bochechas. Sua borboleta está pronta!

Enrole a ponta de um arame para artesanato em 
uma caneta para fazer as antenas, cole
um quadradinho de feltro e cole na cabeça, como 
cola de silicone. Como mostrado na imagem.

Aproxime as asas como mostrado na imagem, 
passe cola de silicone no centro, abrangendo
ambos os lados, e cole o corpo da borboleta.

Face: Bializ Patchwork
Realização: Bializ Produções
Email: bializ@bializ.com

Rio de Janeiro
NOVEMBRO
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facebook.com/atelienataliamelocroche@nataliamelocroche

Blog: http://nataliamelocroche.blogspot.com/

nataliamelocroche@gmail.com

Cesto Fofura
criação Natalia Melo

Lista d e Materiais
para o Cesto
• 1 Novelo de Fio de Malha (Cor de sua preferência)
• Agulha 10mm
• Marcador de Ponto

Lista d e Materiais
para o Amigurumi
• Fio Duna 4 cores (Cores de sua preferência)
• Agulha 3,5mm
• Olhos de segurança nº 10
• Agulha de Tapeçaria
• Marcador de Ponto
• Tesoura
• Fibra Acrílica para enchimento
• Cola Universal

Pontos utilizad os e 
abr eviações
Ponto Baixo: pb
Ponto baixíssimo: pbx
Aumento: aum
Diminuição: dim
Pontos: pts
Ponto meio alto: mpa

Cesto
1• Com o fio de malha e agulha 10mm, faça 1 
     anel mágico e coloque 6pb
2• 6aum (12pts)
3• (1pb, 1aum) (18pts)
4• (2pb, 1aum) (24pts)
5• (3pb, 1aum) (30pts)
6• (4pb, 1aum) (36pts)
7• pb apenas nas alças de trás, e nas próximas
     3 carreiras faça ponto baixo centrado.

Finalize a última carreira com pbx.

Cabeça d o Ursinho
1• Com o fio duna, faça 1 anel mágico e coloque 6pb
2• 6aum (12pts)
3• (1pb, 1aum) (18pts)
4• (2pb, 1aum) (24pts)
5• (3pb, 1aum) (30pts)
6• (4pb, 1aum) (36pts)
7• (5pb, 1aum) (42pts)
8• (6pb, 1aum) (48pts)
9• (7pb, 1aum) (54pts)
10• (8pb, 1aum) (60pts)
11• 20. 60pb em toda a volta (60pts)
21• (8pb, 1dim)
22• (7pb, 1dim)
23• (6pb, dim)
24• (5pb, 1dim)
25• (4pb, 1dim) {Olhos de Segurança,
**** Colocar entre as carreiras 15 e 16 e espaçar
4 pontos}, e colocar fibra.
26• (3pb ,1 dim)
27• (2pb, 1 dim)
28• (1pb, 1 dim)
29• (6dim)

Colocar fibra e deixar fio longo para costura.
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Focinho
1• 6pb no anel mágico (6pts)
2• 6aum (12pts)
3• 1pb, 3aum, 3pb, 3aum, 2pb (18pts)
4• 1pb, (1pb, 1aum) 3x, 3pb, (1pb, 1aum) 3x, 2pb (24pts)
5• 1pb, (2pb, 1aum) 3x, 3pb, (2pb, 1aum) 3x, 2pb (30pts)
6• 30pb em toda a volta (30pts)
7• Bordar o nariz

Braços
1• 6pb no anel mágico
2• 6aum (12pts)
3• (1pb, 1aum) (18pts)
4• (2pb, 1aum) (24pts)
5• a 8 pb sobre pb
9• Trocar de cor , e fazer 43 carreiras de pb sobre pb
10• Troca de cor 4 carreiras de pb sobre pb
11• 3pb e 1 dim
12• 2pb e 1 dim
13• 1pb e 1 dim
14• 6dim

Pés ( 2x )
1• 6pb no anel mágico (6pts)
2• 6aum (12pts)
3• 1pb, 3aum, 3pb, 3aum, 2pb (18pts)
4• (2pb, 1aum) (24pts)
5• (3pb, 1aum) (30 pontos
6• 30 pb apenas nas alças de trás
7• Trocar de cor
8• 2pb,6 dim,18pb
9• 6dim,12pb
10• 18pb em toda a volta

Or elhas ( 2x )
1• 6pb no anel mágico (6pts)
2• 6aum (12pts)
3• (1pb, 1aum) 6x (18pts)
4• (2pb, 1aum) 6x (24pts)
5 e 6• 24pb em toda a volta (24pts)

Cor oa
Faça 1 cordão de 20 correntinhas, e feche o
círculo com 1 ponto baixíssimo.
Suba 2 correntinhas e trabalhe ponto meio
alto por toda a volta, feche com 1 ponto
baixíssimo.
Suba 2 correntinhas e intercale com um ponto
meio alto em relevo, siga intercalando
até o final da carreira e feche com 1 pbx.
Suba 2 correntinhas, no mesmo ponto coloque 1 
ponto meio alto, faça 1 ponto picô,
no mesmo espaço faça 2 pontos meio altos,
pule 1 ponto, prenda com um pb no
próximo ponto , pule 1 ponto, e repita o leque
com o picô, siga essa seqüência
por toda a volta.

Costura e Colagem d os
Membr os
Costure o focinho na cabeça.
Posicione e costure as orelhas.
Costure a cabeça nos braços.
Posicione e cole o braço ao redor do cesto
Posicione e cole os pés no cesto

Sua peça estará pronta!

Passo A Passo Comunicação Visual
(11) 9.8945-9794 (chame pelo whats)

contato@passoapassocomunicacao.com.br
ou rafaelgammaro@gmail.com

@

DÊ UM PASSO À SEU CLIENTE

comunique-se!
www.passoapassocomunicacao.com.br

• Revistas e Apostilas de Artesanato • Logos • Sites 
• Projetos Grá�cos em geral • Posts para redes sociais
• Folders, Pan�etos • Moldes e Grá�cos • Banners • E MUITO MAIS...

JÁ TEM SEU DESIGNER

PARTICULAR?
ARTESÃOS

tem desconto
ESPECIAL!

E ATELIÊS!

Serviços:

comunicação visual
Passo    Passo
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@professorsassa www.professorsassa.com.br

facebook.com/profsassa(11) 98254-1781 Professorsassa

criação Samir Zavitoski

Anjos e Flores
de Lata

Passo a Passo

Faça dois furos no fundo da lata de molho, usando o prego e o martelo. Repita o mesmo procedimento 
na tampa. Pinte a lata e a tampa com tinta acrílica. Pinte as bolas de isopor, pequenas e grande e após a 
secagem, passe cola branca nas bolinhas pequenas e salpique o Glitter. Com o fio de náilon e agulha, passe 

quatro bolinhas para cada perna e amarre por dentro na lata. A bola maior será a cabeça. Recorte as asas e o nariz 
no E.V.A. Para as asas passe cola branca no E.V.A. e salpique o Glitter. Cole o nariz na bola maior. Para a boca, 
use a Tinta Squizz vermelha e use a preta para fazer os olhos e as sobrancelhas. Passe a fita no furo da tampa, 
para pendurar. Use a cola E.V.A. também para colar as asas e a cabeça na tampa da lata. Para o cabelo, enrole o 
espaguete de E.V.A. no palito de churrasco e passe o secador ou o soprador para modelar o espiral.
Cole intercalando as cores na cabeça. Para a auréola, faça uma argola no espaguete, cole. Passe cola branca e 
salpique com o glitter escolar ouro. Para a flor, recorte a flor no E.V.A.. Faça o contorno com o Squizz Acqua. Passe 
cola branca na tampa e salpique com Glitter escolar até que a cubra totalmente. Aguarde secar. Cole a tampa no 
centro da flor, e a fita atrás, para pendurar.

O móbile foi feito reutilizando latas de molho, além de colorido e com muito brilho, enfeitam 
o ambiente! Essa prática pode ser útil no desenvolvimento de várias habilidades, entre 
elas a coordenação motora, a criatividade e socialização, além da sensibilização quanto ao 

reaproveitamento de materiais descartados! Todos podem contribuir e participar com a mediação 
de um adulto!
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Passo a Passo árvore

Bombons e docinhos podem marcar presença em sua festa! Com retalhos de tecido, plumante e fita,
crie enfeites para decorar sua mesa.

Colando tecido sobre o E.V.A. é possível criar 
estampas exclusivas e montar enfeites muito 
originais. Monte a árvore com a ajuda das crianças.

Risque meia circunferência sobre o E.V.A. branco em 
3 tamanhos diferentes. Cole o tecido sobre o E.V.A. 
utilizando a cola para pano. Corte as sobras.
Monte os cones fixando as extremidades com cola 
E.V.A. Para montar a árvore, sobreponha os cones 
do maior para o menor e fixe a estrela.

ideias do Sassá 

LOJA 1
Al. dos Nhambiquaras, 1372, Moema, São Paulo - SP

Tel.: (11) 5561-1314 

@ana_maria_handmade

LOJA 2
R. Cardoso de Almeida 1111, Perdize, São Paulo - SP

Tel.: (11) 3871-1928

@bazaranamaria
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Entrevista Especial ...

Junior Crocheteiro
com o menino sensação no Crochê

Contatos: Junior Crocheteiro

@juniorcrocheteiro facebook.com/juniorcrocheteiro(14) 99843-0283

Conte um pouco sobre você 
e o seu artesanato.

Quando você começou a fazer 
artesanato e por quê?

Onde você busca inspiração 
para suas artes?

Quais os tipos de artesanato 
que você gosta além do seu?

Você vende mais pela internet 
ou pessoalmente?

Qual meio de comunicação você 
mais usa para se divulgar?

Como você gosta de organizar 
o seu tempo de produção?

Deixe uma palavra final para os amantes 
da Revista Artesanato In Casa.

Dica do Junior:
Qual dica você daria para quem 
está iniciando no crochê?
Resp. : soltar o ponto na agulha.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Resp.: Eu adoro artesanato, me dou muito bem 
com ele, acho lindo tudo que é de artesanato.

Resp.: Comecei já faz mais ou menos uns
3 anos, comecei a fazer porque via a minha
vó e a minha tinha fazendo.

Resp.: Eu mesmo as crio, ou pego da minha tia 
ou dou uma olhadinha na internet.

Resp.: Amigurumi e cachecol.

Resp.: Os 2 :)

Resp.: Instagram, Facebook e YouTube.

Resp.: Eu quero incentivar a todos a fazer crochê, ou algum 
artesanato que goste, não tenha vergonha, e faça com 
vontade e com amor.

Resp.: Tem dias que não pego no crochê, mas 
quando pego para fazer, começo e só paro 
quando termino a peça.

“faça com vontade 
e com amor” 

@artesanatoincasa Artesanato In Casa
Siga nossas redes sociais:

GANHE MAIS
VISIBILIDADE

Mais informações: (11) 94541-4163

Anuncie em nossa Revista!

18 • www.artesanatoincasa.com.br
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Espaço dos ARTESÃOS Espaço dos ARTESÃOS

Atelier LKS Arts

Ateliê Glau Biscuit

Sill Ateliê

Soso.Biscuit

Ateliê de biscuit Flavia Martins

Whats:
(54) 9100-9209 (Letícia)

Facebook:
www.facebook.com/
Lks Art Letícia Santos

Instagram:
@lksartesanatos

Whats:
(11) 99849-5784 (Gláucia M. Cabral)

Facebook:
www.facebook.com/glaubiscuit/ 

Instagram:
@glau_biscuit

Whats:
(44) 99927-7091 (Silvana Alves)

Facebook:
wwwfacebook.com/
CosturaCriativaeScrapdecorMdf 

Instagram:
@sillateliee

Whats:
(92) 99399-9997 (Sônia Terra)

Facebook:
www.facebook.com/sosobiscuit

Instagram:
@soso.biscuit

YouTube: 
SOSO BISCUIT

Whats:
(21) 97980-9576 (Flavia Martins)

Facebook:
www.facebook.com/flaviamartinsbi

Instagram:
@ateliedebiscuitflaviamartins

Elo7:
/www.elo7.com.br/flaviamartinsbiscuit

RJRS

SP

PR

AM

Ateliê Simone Franca
Whats:
(65) 99266-3187 (Simone França)

Facebook:
www.facebook.com/
ateliesimonefranca/ 

Instagram:
@ateliesimonefranca

MT

Renata Vieira Pérolas do Crochet

E-mail:
perolasdocrochet@hotmail.com

Facebook:
www.facebook.com/perolas.docrochet

Instagram:
@renatavieiracroche

YouTube: 
Renata Vieira Pérolas do Crochet

RJ

Facebook:
www.facebook.com/
carolcavallinihandcraft/

Instagram:
@carolcavallinihandcraft

Whats:
(19) 98118-5871 (Carol)

Facebook:
www.facebook.com/atelie.carolgarcia/

Instagram:
@atelie.carolgarcia

Whats:
 (11) 96728-1897 (Lilian F. P. Guedes)

Instagram:
@lihbordados

Whats:
(47) 99781-4794

Facebook:
https://www.facebook.com/
cortandoideiasoficial

Instagram:
@cortandoideiasoficial

Whats:
(81) 99226-0825 (Jaqueline Gleyce)

Instagram:
@jack_no_pontox

SP

SP

SP

SC

PE

Encantos de Menina

Whats:
(47) 99620-6906 (Elitiere)

Facebook:
www.facebook.com/encantosdem

Instagram:
@encantosdem

SC

Dandan Art’sArt Di Cris
Whats:
(11) 95368-1226 (Raquel)

Facebook:
www.facebook.com/Dandan art’s 
em E.V.A & Artesanatos

Instagram:
@dandan_artes_artes

Whats:
(71) 99174-2335 (Cristiane)

Instagram:
@artdicris 

SPBA

Ana Burdak
Whats:
(42) 99809-4915 (Ana Burdak)

Facebook:
www.facebook.com/
atelieanaburdak

Instagram:
@anaburdak

PR

Mari Feltros
Whats:
(21) 98305-1346 (Mariane)

Facebook:
Mariane Barbosa

Instagram:
@Feltrosmariane

RJ

Carol Cavallini Handcraft

 Ateliê Carol Garcia

Lih Bordados

Cortando Ideias

Jack no Ponto X

Fabiana Hang

Facebook:
https://www.facebook.com/
biahangfeltros/

Instagram:
@biahang_feltros

RJ

Biahang Feltros

Ana P. Toucas
Whats:
(11) 94261-8756 (Ana Paula)

Facebook:
facebook.com/anaptoucas

Instagram:
@ana.p.toucas

Elo7:
www.elo7.com.br/anarisso2047

SP

Whats:
(13) 97413-0820 (Danielle)

Facebook:
https://www.facebook.com/
ateliemaodehebreia/

Instagram:
@maos.de.hebreia

Ateliê Mãos de Hebréia

SP
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Artes com Carinho by Claudia

Whats:
(47) 99200-2177 (Claudia)

Facebook:
www.facebook.com/
artescomcarinhobyclauida

Instagram:
@atelieartescomcarinhobyclaudia

Poliana Silva
Facebook:
https://www.facebook.com/
PinturaArtesanalParaBebe/

Instagram:
@pollypinturas

PESC

Polly Pinturas

Peças Personalizadas de Crochê 
em Fio de Malha

Ateliê da Rosa

Whats:
(11) 98144-6904 (Loriene Jacó)

Facebook:
www.facebook.com/
crochetandocomamorbylorienejaco/ 

Instagram:
 @lorienejaco

Whats:
(83) 98858-7128 (Rozinalda)

Facebook:
www.facebook.com/Rosa-Bizerril 

Instagram:
 @atelie_da_rosaa

SP PB

Lee artes

Whats:
(11) 95473-1578 (Helenice Gomes)

Facebook:
www.facebook.com/arteslee/

SP

Ateliê Aline Vasconcelos

Whats:
(44) 99998-1062 (Aline)

Facebook:
www.facebook.com/alivatelie

Instagram:
@atelieav

PR

Atelier Aroma e Banho
Sachelandia Laços

Whats:
(11) 98901-9548 (Daniela Gaspar)

Facebook:
www.facebook.com/
atelieraromaebanho

Instagram:
@atelieraromaebanho

SPRJ

Whats:
(21) 99782-7589 (Brenda Muniz)

Facebook:
www.facebook.com/sachelandia 

Instagram:
 @sachelandialacos

Artesãos
gostariam de ter seus contatos divulgados,

(11) 94541-4163
nos chame no WhatsApp e SAIBA MAIS!

em nossa revista e em
nossas redes sociais?

@artesanatoincasa Artesanato In Casa
Siga nossas redes sociais:

Espaço dos ARTESÃOS Espaço dos ARTESÃOS




