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Editorial Índice

Olá queridos leitores,

Estamos chegando a nossa 4ª edição com muito orgulho, 
e com muita dedicação. Neste novo tempo, estamos 
enfrentando diversas dificuldades e nos adaptando 
cada vez mais, graças a Deus conseguimos finalizar este 
lindo trabalho, contando com uma equipe de pessoas 
maravilhosas, que colaboraram para que ficasse perfeita 
para vocês.

Nesta edição, temos passo a passos incríveis, com as 
técnicas em: Biscuit, Feltro, Cartonagem e Crochê,
você pode aprender de um jeito rápido e prático.
Começe hoje mesmo a produzir e gerar renda.

As matérias e artigos são ricos em sabedoria, criamos 
conteúdos com exclusividade para agregar valor ao seu 
negócio e incentivar você a continuar nesta caminhada, 
com muita perseverança, persistência e determinação.

Temos muitos artesãos e artesãs com trabalhos fantásticos, 
vale muito a pena conferir e se inspirar com cada um.

Esperamos que gostem desta edição.
Agora é mão na massa e trabalhar!

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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MATÉRIA: Direitos Autorais Parte 02 – O que se enquadra na lei • por Alessandra Veiga

Agora que já vimos (edição 
anterior) o que a LEI diz, vamos 
entender o que isso significa.  
Na lei de direitos autorais, 
basicamente, as condutas de 
violação previstas que se aplicam 
ao artesanato, são: 
Reprodução, divulgação e 
utilização  fraudulenta; edição 
de obra sem autorização; vender, 
expor, ocultar, adquirir, distribuir, 
ter em depósito ou utilizar obra 
fraudulenta com objetivo de obter 
vantagem financeira.  
O rol refere-se, principalmente, 
às receitas PAGAS, que não 
podem ser compartilhadas ou 
comercializadas por terceiros 
e às receitas GRATUITAS que, 
somente com autorização, podem 
ser compartilhadas, mas jamais 
comercializadas por terceiros. 
 
ASPECTO PENAL  
“Não há crime sem prévia lei que 
o defina”. Ou seja, todos os fatos 
puníveis TÊM que estar previstos 
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Definições que se 
enquadram na

LEI!

em lei. Portanto, se uma situação 
não está na lei ela é FATO ATÍPICO.
E fato atípico não é punível.   
Venda de receita alheia é violação 
de direitos autorais e é CRIME. 
Mas, diferente do direito civil, 
em direito penal, quando NÃO 
há previsão legal de um fato, na 
ausência de lei que defina uma 
conduta delituosa, esta LACUNA 
não pode ser preenchida de outra 
forma, portanto não há que se 
falar em ilícito.  
O que chamam de PLÁGIO/CÓPIA 
em crochê NÃO se enquadra na 
definição de nenhum crime. O 
“copiar de olho”, muito comum 
em crochê é FATO ATÍPICO.  
 
ASPECTO CIVIL 
Se um artesão se sente 
prejudicado por outro que usou 
o seu trabalho indevidamente, 
pode pleitear judicialmente uma 
indenização compatível com os 
prejuízos (materiais e/ou morais) 
experimentados.  
Porém, em Direito, diz- se que 
“pedir, qualquer um pode pedir 
até a espada de São Jorge. Se vai 
ganhar, é outra história!” 
Em situações de VENDA DE 
RECEITA ALHEIA, é indiscutível a 
existência deste prejuízo.  
É possível comparar receitas e 
dizer se houve cópia. Mas quando 

uma peça é feita “de olho”, fica 
difícil AFIRMAR que houve cópia. 
Exceto se a FORMA da peça for 
MUITO INUSITADA.  
Se uma artesã resolve fazer um 
URSO, ele vai se parecer com 
outros já feitos inevitavelmente 
uma vez que TODOS SABEM 
como um urso se parece.  
Já o “PLÁGIO”, vamos 
pormenorizar oportunamente.  

Acompanhem na próxima 
edição! 
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DIREITOS AUTORAIS
PARTE 2

ALESSANDRA VEIGA
Artesã e Advogada 

Instagram: @turcaartesanato  
Facebook: Turca Artesanato 

@turcaartesanatonoface 
YouTube: Turca Artesanato  

E-mail: lojinhadaturca@gmail.com 
Pinterest: Turca Artesanato
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Profª ELAINE OLIVEIRA
Manhuaçu / MG

LISTA DE MATERIAIS

VÍDEO AULA “CESTO
PARA ENCHIMENTO”

Necessaire
FAÇA VOCÊ MESMO E GERE RENDA EXTRA 
Esta peça linda, pode ser uma lembrancinha perfeita para
as festas infantis, uso pessoal e escolar, ou para vender!

@quefofuraartes

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.

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

• Feltros nas cores: bege, rosa, verde, lilás, branco
• Cola de silicone líquida ou cola quente

• Botões decorados
• Zíper

Elaine Oliveira

Unicórnio

peça aberta
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Corte todos os moldes nos feltros correspondentes. Risque os olhos no lado avesso de uma das partes da necessaire, 
seguindo o gabarito. Em seguida borde com linha preta fazendo 
ponto atrás.

1 2

Costure os detalhes da orelha em duas das 
partes da orelha. Junte as partes da frente 
com as de trás das orelhas e do chifre e 
costure deixando a parte de baixo aberta 
para desvirar as peças.

Cole as franjas com cola de silicone líquida Tek 
Bond. Costure botões de laço e de flor para de-
corar. Cole as bochechas e se quiser passe uma 
costura reta em volta dela para prender bem.

Alfinete a parte da frente com a parte de 
trás da necessaire. Empurre a ponta do 
zíper para dentro e caseie com linha de 
costura comum ou linha de meada.

Prenda as orelhas e o chifre na parte da 
frente da necessaire com alfinetes para 
demarcar o local onde serão costurados.

Para um melhor acabamento na parte 
interna, cole uma parte da necessaire para 
esconder as costuras dos olhos e dos botões.

Passe cola glitter nos detalhes das orelhas 
e faça linhas diagonais paralelas no chifre. 

Alfinete as duas partes da necessaire no 
zíper e costure.

3 4 5

Corte as pontas do zíper na diagonal para 
não atrapalhar na hora do caseado e também 
para não dar muito volume por dentro.

6 7 8

PEÇA PRONTA!

9 10 11



O ARTESANATO mudou a minha vida, MUDE A SUA!

HISTÓRIA DE SUCESSO

Marcelo
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Por Luciana Martins Boccia
Jornalista

Atendendo ao convite especial da Artesanato In Casa, estou aqui relembrando meus tempos de 
redatora/editora do segmento de artesanato, para conversar com uma celebridade do universo do 
hobby criativo – Marcelo Darghan. Sim, você já deve ter visto o Darghan em diversos programas de TV 
e também em eventos relacionados a artesanato. Ele tem quase 200 mil seguidores digitais e coleciona 
aulões para milhares de pessoas. Eu, particularmente, tive o prazer de conhecê-lo a cerca de 20 anos 
atrás, meu Deus como o tempo passa... rs vamos pular essa parte! (brincadeira...)
Para deixar essa conversa bem descontraída, vamos fazer um esquema de perguntas e respostas, 
para que a sua leitura seja agradável. “Vem comigo e se inspire nesta referência profissional”.

Para começar me fale um pouquinho de você,
de onde você é e qual a sua formação?

Sou de São Paulo, amo esta cidade, principalmente pelas 

oportunidades que ela possibilita. 

Sou programador visual de formação, me especializei em 

comunicação, marketing e artes plásticas. 

Como começou a trabalhar com artesanato e qual 
foi o primeiro material utilizado?

Foi por um acaso, estava ajudando uma empresa a 

divulgar o feltro e a organizar eventos relacionados ao 

uso do material. 

Aos poucos fui me envolvendo e criando peças para 

divulgação, na época os materiais publicados eram muito 

caretas e comecei a criar coisas diferentes, que acabaram 

caindo no gosto das revistas e programas de TV. 

Logicamente, o material usado era o feltro, foi o primeiro 

contato que tive com materiais para artesanato.

DARGHAN
O MARCELO

Fotos: Divulgação



Como são feitas as pesquisas para as suas criações?

Basicamente no mundo da informação, sites, tv, cinema, 

moda, decoração, não uso Pinterest, vou nas publicações 

de assuntos diversos de temas que admiro. 

‘Passo a passo’ para transformar um artesão em 
pequeno empresário?

1• Desenhe seu projeto (sonho); 

2• Analise as possibilidades desse projeto; 

3• Respeite sua identidade e conhecimento;

4• Analise o mercado onde pretende atuar;

5• Crie peças que não sejam cópias; 

6• Formalize-se;

7• Apresente seu produto com dignidade e respeito

     ao seu cliente; 

8• Respeite os prazos propostos;

9• Dedique-se, saiba que nada acontece do dia para noite; 

10• Tenha uma equipe de apoio para poder fazer o que   

       você precisa fazer;

11• Não se acomode;

12• Estude;

13• Se comunique com seu público (redes sociais e

       mídia especializada);

14• Não se ache nem o melhor, nem o pior; 

15• Seja educado, diplomático e evite fofocas.

Qual a dica para quem quer viver do artesanato?

Tenha fé paciência, bom gosto, atitude e coragem.

Quais são os seus projetos atuais e novos projetos?

Lançar meu livro sobre meus 30 anos de carreira, assim 

como meu documentário.

De acordo com a sua experiência você vê 2020/21 
com possibilidade de um novo boom no artesanato?

O artesanato vive o boom eternamente, sempre há uma 

técnica que chama mais a atenção que outra. A pandemia 

trouxe luz para os que já se esforçavam há muito tempo. 

O ideal é prestar atenção a esse momento e crescer mais 

e mais. Desejo a todos muito sucesso e capacidade de 

aplauso ao sucesso alheio.  
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@darghan Marcelo Darghan

DÊ OLHO NO FUTURO

PÓS-PANDEMIA

Quando iniciou no artesanato você se inspirou em 
alguém? Quem?

Na verdade não havia referências no uso do feltro, então 

minhas inspirações vieram das ruas, da moda, da música, 

do teatro. Principalmente do trabalho do Ney Matogrosso. 

Encontrou muitas dificuldades neste meio e alguma 
vez pensou em desistir?

Dificuldades encontramos todos os dias quando não 

nos acomodamos, sempre fica difícil mudar um jogo que 

todos acreditam ser vencedor. Então, sempre encontrei e 

continuarei encontrando dificuldades. Mas desistir? Nunca. 

Sabemos da sua versatilidade no universo do 
artesanato, então qual o material e a sua técnica 
preferida?

Não tenho um material ou técnica preferidos, o que mais 

gosto de fazer é criar, inventar, testar e acima de tudo, me 

comunicar com as pessoas, seja na TV, cursos presenciais, 

YouTube ou Redes Sociais.

Se você pudesse escolher o que você gostaria
de aprender?

Eu posso escolher, né? Ainda vou aprender a dançar, 

cozinhar, falar francês, bordar pontos que não conheço, 

pintar técnicas novas, editar vídeos... amo aprender. 

MINHA HISTÓRIA

Fotos: D
ivulg

ação
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PASSO A PASSO

PORTA CANETAS
AGORA SUA MESA ESTARÁ BEM MAIS ANIMADA
Faça você mesmo este lindo porta canetas em Biscuit, de uma 
forma simples e divertida!

Profª Ester Paixão 
Pacatuba /CE

AULA EXTRA
Porta canetas Toy Story Et 
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LISTA DE MATERIAIS
• Massa de biscuit nas cores azul, branco, marrom,  
   vermelho, verde e preto;
• 1 copo de vidro ou plástico (sugestão reciclagem
   de copo de requeijão);

• Estecas ou ferramentas básicas de biscuit, 
   faquinha, tesoura etc;
• Cola branca pva extra, ou cola de lantejoula;
• Caneta em gel preta, ou pincel fino e tinta
   preta para pintura.

@artepaixaobiscuit

Ester Paixão Biscuit

(85) 98155-5153

AULINHAS DA PAIXAO

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.
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Abra a massa com um rolo de numa 
espessura de 2mm e corte um tamanho 
que cubra toda volta do copo. Não 
é necessário passar cola no copo de 
vidro, porém caso seja de plástico, 
deve-se passar em volta cola de 
lantejoula antes de cobrir com a massa 
de biscuit. 

Deixe o copo secar alguns minutos 
e comece a fazer os outros detalhes. 
Abra massa vermelha e marque tiras 
com uma régua ou esteca.

Com um tira de massa vermelha faça 
o cachecol e faça 2 bracinhos iguais. 
Corte o de trás um pouco menor.

Deixe secar por 48h e depois 
desenhe os olhos com uma caneta 
em gel ou pinte com pincel e
tinta acrilíca.

Envolva todo o copo e alise com a 
palma da mão na junção para não 
aparecer nenhuma emenda. Você 
pode rolar o copo na mesa para 
ajudar no alisamento também.

Corte a massa no formato da casa 
do Snoopy, ajustando o tamanho ao 
copo.

Faça a touca da cabeça cobrindo-a 
com massa verde e coloque os 
detalhes do óculos de aviador. Monte 
as partes do corpinho colando no 
copo.

Retire o excesso de massa da
borda com um estilete para dar
acabamento. Para finalizar a peça
você pode passar um verniz spray
fosco caso tenha preferência.

Na boca do copo jogue com cuidado 
o excesso de massa para dentro.
Não retire o excesso agora, aguarde 
secar cerca de dois dias assim, 
pois a massa de biscuit vai retrair 
enquanto seca.

Faça o corpinho em formato de 
“coxinha” e a perninha ao lado. Para a 
cabeça deixe arredondado dando uma 
leve curva que levanta o focinho.

Faça nuvens e cole ao lado para 
decorar. O passarinho foi feito com o 
molde de silicone da Coleção Ester 
Paixão cód 164 vendido no site: 
www.simonemoldes.com.br

Seu porta canetas do Snoopy
está pronto!
Espero que tenham gostado.
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ARTIGO • por Samára Milano

Venho pensando que a categoria artesã deveria dominar 
o mundo!

Sério, sempre existiu uma colaboração natural entre 
os artesãos, porém o que aconteceu nessa fase de 
quarentena foi algo muito além do comum...

Eu vi pessoas se ajudando de tantas formas nas redes 
sociais - na divulgação dos produtos, indicações, 
depoimentos.

Mas eu também presenciei uma ajuda silenciosa, nos 
bastidores. Aquela artesã que ajudou a outra com material 
que faltava pra acabar uma encomenda. Uma dica sobre 
como fazer uma técnica de maneira mais rápida. Uma 
indicação de curso online, de palestra, de vídeos.

E por falar em vídeos, houve uma explosão de vídeos 
ensinando PAPs totalmente de graça! Cursos completos 
sendo oferecidos pela metade do preço. 
Artesão que não entendia direito de rede social foi 
aprender, se dedicar e teve gente mostrando a cara como 
nunca rs. Até editar vídeo e fazer canal de Youtube o povo 
foi descobrir como é que faz. Vi tantos movimentos de 
Compre do Pequeno que nunca havia visto... Tantos novos 
caminhos para as vendas virtuais.

É de emocionar a grande movimentação para apoio, 
apoio de verdade!

Grupos de Whatsapp, de Telegram trazendo dicas, 
novidades e, principalmente, motivação do tipo juntos 
somos mais fortes!

E isso tudo gerou uma grande oportunidade! Não apenas 
de vendas de máscaras de tecido (campeãs de vendas!) 
mas principalmente a oportunidade da valorização pelo 
produto feito à mão. 

Tanta gente revendo seus conceitos, seus consumos, seus 
valores e com isso favorecendo o mercado de artesanato.

Inspirada em motivar, trocar e relacionar, Samára Milano 
trocou um cargo de gestora de vendas numa multinacional 

alemã para ficar mais tempo com sua filha e foi quando
se apaixonou pelo mundo craft.

Hoje é artesã, professora e proprietária da marca Amigos do 
Berço. Passa seus dias entre criar, inventar moda e vender!

Sobre Samára Milano

amigosdoberço www.amigosdoberco.com.br

@amigosdoberço(11) 97650-7722

em época de pandemia
Solidariedade Artesã

Ao pensarmos a palavra CRISE como RUPTURA COM 
O ESTADO ANTERIOR, percebemos que quem soube 
aproveitar, se reinventou e cresceu nessa fase.
O que pode estar sendo um momento muito delicado da 
economia, para alguns foi uma virada de jogo.

E acredito que o padrão de consumo para produtos 
artesanais só terá a ganhar depois que tudo isso passar. 
Juntamente, claro, com o comércio online, que está em 
crescente tendência em todas as áreas.

Portanto, é fundamental se adequar a esse novo modelo 
de vendas quem quiser permanecer no jogo. Ouvi uma 
expressão que achei sensacional e que resume isso: quem 
não é .com é .fora

E após toda essa reflexão, eu particularmente desejo, 
de todo meu coração, que essa lição aprendida pelos 
artesãos possa se espalhar para as demais categorias. 
Nós já embelezamos o mundo com nossas mãos 
habilidosas e o nosso colorido, agora vamos contagiar o 
mundo com nossa SOLIDARIEDADE!

Tá tudo artesanalmente dominado!!
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Profª FLAVIA DIZ
SANTANA / SP

LISTA DE MATERIAIS

• Papelão cinza 1.9 

• Papel cartão ou duplex 

• Tecido tricoline 

• Cola branca 

• Cola instantânea 

• Rolinho

• Pincel 

• Estilete

• Cortador circular

VÍDEO EXTRA 
CAIXA CORAÇÃO

PORTA
AGORA SUA MESA FICARÁ AINDA MAIS CHARMOSA
Uma peça linda produzida em pouco tempo, que você pode
decorar seu ambiente, presentear alguém, ou gerar renda extra!

@flavia_diz Flavia Diz Estúdio

(11) 99393-5326 Flavia Diz estúdio

• Tesoura

• Fita crepe

PASSO A PASSO

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.
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Cortes no papelão cinza
• lateral interna - (2x) 1/2 círculo com 14,5cm 
de raio (ver molde) • lateral externa - (2x) 
1/2 círculo com 15 cm de raio (ver molde)
Obs.: nessas partes descritas acima, precisa 
ser feito um meio corte no centro do meio 
círculo, sem cortar o papelão, apenas
para permitir a dobra do papelão.
base 1 - (1x) 14,5 cm x 14,5 cm
base 2 - (1x) 15 cm x 15 cm 
base 3 - (1x) 16 cm x 16 cm
acabamentos - papel cartão ou duplex
lateral interna - (ver molde)
lateral externa - (2x) 1/2 círculo com 15,5 cm 
de raio (ver molde).

Preparação das bases: Base 1 - colar 
centralizado no tecido ou papel, refilar com 
gabarito de 1,5 cm e cortar fio de cabelo 
nos 4 cantos. Virar a sobra de tecido ou 
papel, fazendo um bom acabamento nos 
cantos onde foi cortado o fio de cabelo.

Base 1 e 3 - seguindo os passos de 
revestimento já descritos na imagem 
anterior. Base 2 - sem revestimento veja o 
resultado das 3 bases na imagem acima.

Montagem: Passe cola branca, na 
espessura do papelão da base 2; cole 
algumas fitas crepe na base da lateral 
externa.

Posicione o meio círculo sobre a espessura 
da lateral da base 2, como na foto, as fitas 
crepe ajudam na fixação, coloque-as bem 
firmes, fazendo uma pequena tensão. 
Repita esse processo na outra parte deste 
mesmo meio círculo e em seguida faça o 
mesmo com o outro meio círculo.

Esse é o resultado depois de colados 
os dois meio círculos -  neste passo 
percebemos a importância de fazer o 
vinco feito no meio círculo.

Lateral interna: cole o acabamento da 
lateral centralizado no meio círculo como 
mostra a foto; a colagem é feita com cola 
branca; na parte superior coloque algumas 
fitas crepe para ajudar na colagem (sempre 
que unimos as partes de acabamento na 
parte de papelão cinza, colamos fita crepe, 
e deixamos por cerca de 3 horas ou até que 
a cola seque. Passe cola branca na parte 
em que aparece o papelão cinza, e leve 
para a colagem por dentro das partes que 
já estão montadas na base 2.

Passar cola branca nas partes em papelão 
cinza no lado oposto ao vinco do meio 
círculo. Cole centralizado no tecido.
Refile o tecido rente ao papelão na parte 
reta e na parte arredondada, passe cola 
no papelão e vire a sobra do tecido para 
dentro, fazendo assim o acabamento nesta 
parte, veja o resultado na próxima imagem.
(ver foto em detalhe).

Repita o processo anterior nas 4 partes 
de papelão cinza. Os acabamentos da 
parte interna (foto da esquerda), você 
deve colar o papel cartão centralizado 
no tecido, fazer os acabamentos na parte 
superior e inferior, deixe uma aba de tecido 
pra os dois lados laterais. Acabamentos 
para externa (foto da direita) - cole 
centralizado o papel cartão no tecido, na 
parte arredondada faça a virada da sobra 
de tecido (deixando a parte superior com 
acabamento) e deixe uma sobra de tecido 
na parte inferior do 1/2 círculo (parte reta).

Para  baixar os moldes em tamanho real,
basta escanear o código QR Code.



Peça Pronta!
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Cole o acabamento da parte externa com cola branca e fixe com 
fita crepe em toda a parte superior, para ajudar na fixação.

A Sobra de tecido na parte inferior, deve ser colada, virando para 
o fundo do nosso porta panetone. Os cantos sobressalentes, 
devem ser cortados em diagonal como mostra a foto. Por fim 
coloque algumas gotinhas de cola instantânea no fundo do porta 
panetone e posicione sobre a base 3, segure um pouco enquanto 
seca a cola. Você pode também colar essas duas partes com cola 
branca e ajudar a fixação com fita crepe. Nessa peça usei papel 
para revestir a base 3, e não podendo ajudar a fixação com fita 
crepe, optei por colar com cola instantânea.

A nossa peça ficará assim, toda cheia de fita crepe... deixe secar por 
cerca de 3 a 4 horas, e depois desse tempo pode tirar as fitas crepes 
e colocar em uso. A minha proposta é que essa peça sirva como um 
porta panetone, para presentear seus amigos e enfeitar seu natal.

10 11

Acomode a lateral interna como mostra a foto. faça isso com a 
outra parte, da mesma maneira. Dica importante: nesse momento 
afaste com delicadeza a parte recém colocada e coloque algumas 
gotinhas de cola instantânea entre uma parte e outra do papelão 
e segure para que fixe.

Passe cola branca ou instantânea na base 1, e cole dentro do 
porta panetone, fazendo assim, o acabamento da parte interna.

PASSO A PASSO

Agora com uma loja online, trazendo a cada 
semana novidades do mundo da cartonagem e 
da encadernação.

Um lugar onde você encontra ferramentas, 
gabaritos, kits de cartonagem e encadernação, 
arquivos digitais e um suporte individual 

Venha nos fazer uma visita no endereço online:

www.�aviadizcartonagem.com.br
Siga as redes sociais, e acompanhe a agenda das 
lives e aulas incríveis que preparei para você!

Flavia Diz

Flavia Diz Cartonagem
@flavia_diz Flavia Diz Estúdio

(11) 99393-5326





PASSO A PASSO

Profª Ana Paula Risso
MOOCA / SP
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• Fio de algodão mercerizado 

   (TEX aproximada 295)

   nas cores: Rosa Claro

- Azul Claro

   - Amarelo Claro

   - Branco

• Agulha para crochê: 1,75mm 

• Agulha de tapeçaria

• Fibra Siliconada

• 1 par de olhos para amigurumi, 

   com trava, nº 8 e na cor preta

• 2 miçangas brancas ou peroladas

VÍDEO COMO FAZER O 
PESCOÇO DE AMIGURUMI 

SEM COSTURA

18 • www.artesanatoincasa.com.br

www.elo7.com.br/anarisso2047

@ana.p.toucas

Ana P. Toucas

(11) 94261-8756

UM MUNDO ENCATADO EM SUAS MÃOS
Aprenda a fazer essa linda princesa em crochê, de forma simples
sem complicações, e comece a lucrar com a técnica do momento!

LISTA DE MATERIAIS

Pontos Utilizados e Abreviações
Aumento – aum / Carreiras – carr

Correntinha – corr / Diminuição – dim
Duplo Ponto Alto – dpa
Meio Ponto Alto – mpa

Pontos – ptos / Ponto Alto – pa
Ponto Baixíssimo – pbx

Ponto Baixo – pb

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.
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Cabeça e Corpo
1ª carr – com o fio rosa claro, fazer um 
anel mágico com 6pb.
2ª carr – 6aum [12pb]
3ª carr – (1pb, 1aum) 6x [18pb]
4ª carr – (2pb, 1aum) 6x [24pb]
5ª carr – (3pb, 1aum) 6x [30pb]
6ª carr – (4pb, 1aum) 6x [36pb]
7ª carr – (5pb, 1aum) 6x [42pb]
8ª carr até 15ª carr – pb em toda a volta, 
sem aumentos [42pb em cada carr]
16ª carr – (5pb, 1dim) 6x [36pb]
17ª carr – (4pb, 1dim) 6x [30pb]
18ª carr – (3pb, 1dim) 6x [24pb]
Encher a peça com a fibra siliconada 
e posicionar os olhos. Os olhos devem 
ser colocados entre a 13ª e 14ª carr 
com 7pb de distância entre eles.
19ª carr – (1pb, 1dim) 8x [16pb]
20ª carr – fazer 16pbx pegando 
somente a argola de trás. Na mesma 
carreira fazer 16pb pegando somente
a argola da frente* [16pb]
21ª carr – pb em toda a volta, sem 
aumentos e pegando as duas argolas 
da carreira de pb anterior. Não utilizar 
a carreira de pbx [16pb]
22ª carr – (3pb, 1aum) 4x [20pb]
23ª carr – (4pb, 1aum) 4x [24pb]
Mudar para o fio azul claro.
24ª carr – pb em toda a volta [24pb]
25ª carr – (7pb, 1aum) 3x [27pb]
26ª e 27ª carr – pb em toda a volta [27pb]
28ª carr – (8pb, 1aum) 3x [30pb]
29ª e 30ª carr – toda em pb [30pb]
31ª carr – (9pb, 1aum) 3x [33pb]
32ª e 33ª carr – toda em pb [33pb]
Mudar para o fio branco
34ª carr – (10pb, 1aum) 3x [36pb]
35ª e 36ª carr – toda em pb [36pb]
37ª carr – (5pb, 1aum) 6x [42pb]
38ª carr – toda em pb [42pb]
39ª carr – toda em pb, pegando 
somente a argola de trás [42pb]
40ª carr – (5pb, 1dim) 6x [36pb]
41ª carr – (4pb, 1dim) 6x [30pb]
42ª carr – (3pb, 1dim) 6x [24pb]
Encher o corpo com fibra siliconada
43ª carr – (2pb, 1dim) 6x [18pb]
44ª carr – (1pb, 1dim) 6x [12pb]
45ª carr – 6dim [6pb]

Arrematar e fechar o buraco.

*a 20ª carr é feita dessa forma
para criar um vinco entre a cabeça
e o pescoço.

Saia
Utilizando o fio azul claro, fazer 35 corr 
e unir as pontas com pbx. Fechar todas 
as carreiras com pbx no final. 
1ª carr – 1pa em cada correntinha de 
base [35pa]

2ª carr  – (6pa, 1aum) 5x [40pa]
3ª carr – (7pa, 1aum) 5x [45pa]
4ª carr – toda em pa [45pa]
5ª carr – toda em pb [45pb]
Arrematar.

Detalhe da Saia (2 peças)
Utilizando o fio branco, fazer 18 corr. 
Começar o trabalho na segunda 
correntinha.
1ª carr – 5pb, 2mpa, 3pa, 2mpa, 5pb 
[17ptos] 
2ª carr – 1pbx, 2pb, 2pma, 3pa, 3dpa 
no mesmo ponto, 3pa, 2mpa, 2pb, 
1pbx [19ptos]
3ª carr – 2pbx, 4pb, (1aum em pb, 1pb 
4x), 3pb, 2pbx [23ptos] Arrematar e 
deixar um fio longo para costurar.

Bracinhos (2 peças)
1ª carr – com o fio rosa claro, fazer um 
anel mágico com 8pb
2ª a 7ª carr – toda em pb [8pb em 
cada carreira]
Mudar para o fio branco
8ª carr – 8aum [16pb] 
9ª e 10ª carr – toda em pb [16pb] 
11ª carr – 8dim [8pb] 
12ª carr – 2pb, 1dim [6pb] 
Arrematar, fechar o buraco e deixar 
um fio longo para costurar.

Cabelo
1ª carr – com o fio amarelo claro, 
fazer um anel mágico com 6pb.
2ª carr – 6aum [12pb]
3ª carr – (1pb, 1aum) 6x [18pb]
4ª carr – (2pb, 1aum) 6x [24pb]
5ª carr – (3pb, 1aum) 6x [30pb]
6ª carr – (4pb, 1aum) 6x [36pb]
7ª carr – (5pb, 1aum) 6x [42pb]
8ª carr até 14ª carr – pb em toda a 
volta, sem aumentos [42pb em
cada carr]
15ª carr – 17pb, 3mpa, 7pa, 3mpa, 
12pb [42ptos] 
16ª carr – 6pb, 2mpa, 5pa, 2mpa, 2pb, 
3mpa, 7pa, 3mpa, 12pb [42ptos] 
17ª carr – 15pb, 2pbx, 12pb, 2pbx, 11pb 
[42ptos] Arrematar e deixar um fio 
longo para costurar.

Coque
1ª carr - com o amarelo claro, fazer 
um anel mágico com 6pb.
2ª carr – 6aum [12pb]
3ª carr – 1pb, 1aum 6x [18pb] 
4ª carr – 2pb, 1aum 6x [24pb] 
5ª carr – 5pb, 1aum 4x [28pb] 
6ª carr – 6pb, 1aum 4x [32pb] 
7ª carr a 11ª carr – pb em toda a volta, 
sem aumentos [32pb]

Arrematar e deixar um fio longo para 
costurar.

Tiara azul
Utilizando o fio azul claro, fazer 31 corr. 
Começar a fazer a carreira na segunda 
correntinha.
1ª carr – 4pb, 2mpa, 18pa, 2mpa, 4pb 
[30pb] /Arrematar e deixar um fio 
longo para costurar.

Costura
Costurar a saia, com o fio branco, 
aproximadamente entre a 30ª e 31ª 
carreiras do corpo.
Posicionar e costurar os bracinhos nas 
laterais do corpo.
Posicionar e costurar o cabelo na 
cabeça da boneca.
Posicionar e costurar o coque 
centralizado e no alto do 
cabelo. Posicionar
e costurar a tiara no cabelo 
da boneca. 
Costurar uma miçanga 
em cada ponta da tiara.

Execução



www.dinhapontocruz.com.br

@dinhapontocruz

Dinha Ponto Cruz

(21) 98280-7463

Trabalho com bordados, crochê e gráficos!

PARA ILUSTRAR SEUS
por Dinha Ponto Cruz

IDEIAS DE GRÁFICOS

Árvore Natalina

Outras ideias para o seu bordado

Gatinha

Rena Cute

 
Pattern Name:  Rena Cute  
Designed By:  Dinha Ponto Cruz  
Company: Artesanato In Casa  
Fabric:  Aida 14, White  
 46w X 42h Stitches  
Size:  14 Count,   8.35w X 7.62h cm  

 
 
Floss Used for Full Stitches:  
 Symbol Strands  Type Number Color  
 u  2 Anchor 1  Snow White 
 †  2 Anchor 23 Carnation UL LT  
 y  2 Anchor 85 Orchid LT  
 <  2 Anchor 13a  v 
 =  2 Anchor 214  Juniper LT  
 6  2 Anchor 301  Citrus  
 7  2 Anchor 328 Melon LT  
 5  2 Anchor 334 Blaze Med  
 "  2 Anchor 368 Spice Med LT  
 9  2 Anchor 380 Fudge 
 8  2 Anchor 403 Black  
 :  2 Anchor 898 Sierra  
 !  2 Anchor 936 Fawn VY DK 
 ;  2 Anchor 1098 Crimson Red LT  

 
 

 
Pattern Name:  Gatinha  
Designed By:  Dinha Ponto Cruz  
Company: Artesanato In Casa  
Fabric:  Aida 14, White  
 65w X 57h Stitches  
Size:  14 Count,   11.79w X 10.34h cm  

 
 
Floss Used for Full Stitches:
 Symbol Strands  Type Number Color  
 8  2 Anchor 59 China Rose  
 "  2 Anchor 73 Antique Rose VY LT  
 =  2 Anchor 86 Orchid Med LT  
 :  2 Anchor 22a red2  
 7  2 Anchor 291  Canary Yellow DK  
 <  2 Anchor 302 Citrus Med LT  
 k  2 Anchor 392 Linen Med  
 ;  2 Anchor 403 Black  
 9  2 Anchor 882 Copper Med LT 
 5  2 Anchor 883 Copper Med 
 !  2 Anchor 944 Wheat DK 
 6  2 Anchor 9575 Brick Med LT  

 
 

 
Pattern Name:  Árvore Natalina  
Designed By:  Dinha Ponto Cruz  
Company: Artesanato In Casa  
Fabric:  Aida 14, White  
 33w X 40h Stitches  
Size:  14 Count,   5.99w X 7.26h cm  

 
 
Floss Used for Full Stitches:  
 Symbol Strands  Type Number Color  
  2 Anchor 6 Salmon- VY LT 
 =  2 Anchor 33 Blush Med  
 :  2 Anchor 62 Magenta Med 
 5  2 Anchor 22a red2  
  2 Anchor 254 Parrot Green LT  
 !  2 Anchor 281  Olive Green DK  
 6  2 Anchor 291  Canary Yellow DK  
 <  2 Anchor 295 Jonquil Med LT  
 ;  2 Anchor 309 Topaz DK 
 "  2 Anchor 334 Blaze Med  
 7  2 Anchor 357 Mocha DK  ̀
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 "PAPELARIA E ENCADERNAÇÃO ARTESANAL, AFETIVA
 DELICADA, ROMÂNTICA E CRIATIVA"

Então venha despertar sua Inspiração, aprender e surpreender-se 
com todas as possibilidades da Papelaria e encadernação afetiva!!! 

Temos cursos online, aulas em grupo ou individuais!

 FAÇA UMA VISITA EM NOSSO SITE 

QUER FAZER PEÇAS ENCANTADORAS,
DELICADAS E CHEIAS DE AFETO?!

www.inspiracaostudio.com.br
DANIELA MORBI

CURSOS
ON LINE



O

e sua História!

Artigo: por Natalia Melo | Mogi das Cruzes / SP
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Natalia Melo
Crochê

AA técnica e as peças em Amigurumi viraram 
tendência, os bichinhos de crochê encantam 
por onde passam, por serem lindos e fofinhos, 
eles tem lugar cativo na decoração de diversos 
tipos de ambientes, e são uma ótima forma de 
presentear, podendo se tornar também uma 
fonte de renda para quem os faz.

O termo Amigurumi nasceu da junção das 
palavras japonesas “Ami”, (que pode significar 
tricô ou malha), e “Nuigurumi”, que significa 
“bichos de pelúcia. A técnica do Amigurumi, 
surgiu no Japão, nos anos 80, com o crescimento 
da cultura Kawaii. A personagem Hello Kitty, 
foi uma das figuras mais conhecidas que teve a 
técnica do amigurumi utilizada na sua confecção, 
com isso a técnica se difundiu pelo mundo no 
início dos anos 2000, época em que foi criada a 
Associação Japonesa de Amigurumi.

Apesar de seu significado mencionar a técnica 
do tricô, foi na arte do crochê que os amigurumis 
ficaram mais conhecidos. Confeccionados em 
ponto baixo, eles são feitos com linhas específicas 
para amigurumis, seus membros possuem formatos 
esféricos, que seguem padrão e quantidade de 
pontos para se dar forma ao bichinho.

Atualmente é possível encontrar diversos tipos 
de passo – a – passo, que ensinam essa técnica, 
que cativa milhares de pessoas pelo mundo.

Gostou de saber mais sobre os amigurumis?
Venha se encantar com essa técnica
você também!

AMIGURUMI

Fotos: Acervo Natalia Melo

Natalia Melo
@nataliamelocroche

Ateliê Natalia Melo Crochê
Natalia Melo Crochê



Matéria: Arte que Transforma, Mãos que criam | Textos e fotos: Assessoarte – São Paulo / SP

Para saber mais, acesse as redes sociais da Léa Tande

Arte que transforma, mãos que criam: 
um projeto sensacional!

Léa Tande Apaixonada pela arte com papel, Léa Tande é referência quando 
o assunto são flores de papel crepom italiano. Por conta disso, já 
apresentou o seu trabalho em feiras consagradas, como na Mega 
Artesanal em 2019 – com seu carrinho de flores no Espaço Boulevard 
– e na Brazil Patchwork & Scrapbook Show 2020 –
com a Exposição Papel em Flor.

Contudo, o objetivo do Projeto Léa Tande vai muito além de explicar 
a técnica artesanal. Em suas “Vivências de Arte”, Léa Tande visa 
transformar não apenas o papel, mas também, ajudar os alunos a 
se voltarem para o autoconhecimento. Durante as aulas, há muita 
conversa para potencializar o melhor de cada participante, o que 
contribui também para a autoestima e o “acreditar em si mesmo”, que 
é tão importante para as conquistas de qualquer ser humano.

Outra novidade da artesã é o “Flores in Box”, 
uma caixa personalizada do seu projeto que 
contém os materiais (papel crepom italiano,
fita e arame floral) e o molde em tamanho natural 
de suas flores, tais como minirrosas,
copo de leite, hibisco e margarida.

É possível, receber o “Flores in Box” em casa e 
assistir ao vídeo com o passo a passo em uma 
aula dinâmica pelo Youtube. Com isso, além de 
ter momentos de puro bem-estar fazendo arte, 
todos ainda podem aprender esta técnica 
incrível com o papel crepom italiano!

@projetoleatande

Projeto Léa Tande

Projeto Léa Tande

Projeto Léa Tande



Espaço do Ateliê

PLANNERS
2021 Miolos impressos e digitais para encadernação artesanal.

O MELHOR DA ENCADERNAÇÃO!
AQUI VOCÊ ENCONTRA

Estamos em Santana - São Paulo / SP

• Planners
• Agendas
• Cadernos
e muito mais...

.

Rua Ituxi 21, Saúde / SP

Um espaço para aulas e atividades!

Central Crafts Central Craftscentralcraftsbrwww.centralcrafts.com.br

Temos também: bazares com material de
artesanato e produtos prontos para presente.

• Cartonagem  • Encadernação • Lettering  • Costura Criativa • Crochê

OFERECEMOS AULAS ON LINE TAMBÉM
EM VÁRIAS MODALIDADES:

(11) 99131-3685

Ateliê Um espaço acolhedor onde você
vai usar toda sua criatividade!
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Espaço dos Artesãos

Mogi Mirim - SP

(19) 98107-7604

Artsil Tricô e Crochê

@artsil_

Artsil
Silvana Todeschini

TÉCNICAS:
• Tricô
• Crochê

www.artsil.com.br

Silvana Todeschini - Artsil Tricô e Crochê 

Sou youtuber, artesã, professora, crio peças em
crochê como, roupas, amigurumi, e muito mais!

Mogi das Cruzes / SP

(11) 98133-3178 

Joice Rodrigues Artesanato

Joice Rodrigues. Artesanato 

Joice Rodrigues
 Artesanato

TÉCNICA:
• Esculturas 
em E.V.A

Joice Rodrigues Artesanato

Professora de Artesanato Desenhista e Artesã, com 
diferencial em esculturas e pintura artística em E.V.A.
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Vila Maria / SP

TATI ROCHA
Ateliê da Tatih

Apresentadora, Artesã e Youtuber. Aprenda a fazer aquela 
peça dos sonhos de uma forma fácil e simplificada.

TATI ROCHA

tati_rocha_oficial

Tati Rocha
TÉCNICAS:
• Pintura
• Scrapbook
• Arte em MDF
• Patchwork

• Tricô
• Crochê
• Costura
• E outrosateliedatati@hotmail.com 

Saúde / SP

MARIA CRISTINA
Central Crafts

TÉCNICA:
• Cartonagem

(11) 99131-3685

Central Crafts

@centralcraftsbr

www.centralcrafts.com.br

Projetos exclusivos em cartonagem e produtos para 
cuidados pessoais. Presentes para diversas ocasiões.
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Santa Isabel / SP

ISABEL CRISTINA RAVAGNIANI

(11) 97162-0778

Cracha Bel

@cracha_bel

Artes da Bel

TÉCNICA:
• Customização em 
Crachás e Peças
Personalizadas

Após uma grande perda, encontrei no Artesanato, uma 

terapia, que tem me ajudado a voltar a viver, sonhar e criar!

Caxias do Sul - RS

CÁSSIA

(54) 99167-5410

Cássia Criações

@cassiacriacoes

Cássia Criações

TÉCNICA:
• Feltro

Peças personalizadas em feltro para decorar, enfeitar
e presentear com muito amor. Entre em contato!

Ipiranga / SP

SANDRA TONARQUE
Artes Para Casa

(11) 99979-2106

Artes para casa

@artesparacasa TÉCNICA:
• Arte em MDF

O artesanato é o que me faz feliz, feito a mão com 
muito amor. Peças únicas, envio para todo Brasil.

Mogi da Cruzes / SP

atelienataliamelocroche

@nataliamelocroche

Natalia Melo Crochê

Natalia Melo
Crochê

TÉCNICA:
• Crochê

Amo crochê com muita paixão, e deposito todo
meu amor, nas peças que crio e nas aulas que dou!

Natalia Melo Crochê
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Vila Monumento / SP

RENATO OLIVIERI

East Coast Art Shop

(11) 99397-3662

Eastcoast Artshop

@eastcoast_artshop

Eastcoast Artshop

TÉCNICAS:
• Pintura Customizada
• Aerografia

www.eastcoastartshop.website

Petrópolis - Porto Alegre / RS

ANDRESSA G. KULCZYNSKI 

(51) 99966-7325

Tifa - Encantos Artísticos

@tifa_encantos

TIFA 
Encantos Artísticos

Encadernação artística com originalidade,
carinho e todo tipo de encanto!

TÉCNICAS:
• Encadernação Artística
• Papelaria fina
• Restauração
• Ilustração
• Estamparia www.glasynski.com.br

Uberlândia / MG

DENISE EVANGELISTA 

(34) 99116-8893 

@coracao.artista

Coração Artista

TÉCNICA:
• Feltro

Coração Artista

Coração Artista

Venha conhecer o meu Canal no YouTube, e aprenda 
como lucrar com arte em Feltro. Inscreva-se!

Natal / RN

THANIA DUTRA BORGES

(84) 99625-0750

Fiothá Aconchego

@fiotha_aconchego

Fiothá Aconchego

TÉCNICA:
•Costura Criativa
  (Mães e Filhos)

Criamos e desenvolvemos peças aconchegantes  
para bebês, crianças e mamães!

Sua imagem em um mergulho, conheça um pouco
da técnica de PINTURA AEROGRAFICA comigo!
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TÉCNICA:
•Bordado
com Agulha
Mágica

Tânia Silva Agulha Mágica

Agulha Mágica

Itaquaquecetuba / SP

(11) 96394-4622

@agulhamagica2007

Tania Silva

tanialdasilva0909@gmail.com

Artes Sem Fronteira

Ilhéus / BA 

 (73) 9926-1071

TÉCNICAS:
• Arte em MDF
• Resina e restaração 
em madeira 
• Arte em Pátina 

@artes_sem_fronteira

Danielle Rodrigues Machado

Espaço Atelier Art’s Feitas

Espaço Atelier Art’s Feitas

Candelária - Natal / RN

(84) 98833-1999

TÉCNICAS:
• Flores de papéis  
• Scrapbooking
• Talheres bordados
• Pratos com
   decoupagem 

@artsfeitas

Cinthia Barros

PugArt Artesanato e Flores

Jd. Caxambu – Jundiaí / SP

(11) 99600-6504

@pugart_artesanatoeflores

Kelly

TÉCNICAS:
• MDF
• Scrapbook
• Flores de 
 Papel

PugArt Artesanato e Flores

Mari Feltros

São Pedro da Aldeia / RJ

(21) 98305-1346

TÉCNICA:
•Feltro

@feltrosmariane

Mari

Feltros da Mari

Jacki Setin

Horto Florestal / São Paulo - SP

TÉCNICAS:
• Cartonagem
• Costura Criativa
• Curso online

Jacki
(11) 94700-2275

@jackisetin
Jacki Setin

Jacki Setin

Ateliê da Rosa

Centro – Guarabira / PB

(83) 98858-7128
@atelie_da_rosaa

Rosa

TÉCNICA:
•Costura Criativa

Rozinalda Bizerril

Sill Ateliê

 Jd. Real - Maringá / PR

(44) 9927-7091

@sillateliee

Silvana Alves

Sill Ateliê

TÉCNICA:
•Costura Criativa

SOSO BISCUIT

Planalto – Manaus /AM

TÉCNICA:
• Modelagem em 
Porcelana Fria

Sônia Terra

(92) 99399-9997

@ateliesosobiscuit
SOSO - BISCUIT
SOSO BISCUIT

Artes das Vovó Elza
Elza M. Muraro

Vila Carlota / Campo Grande - MS

TÉCNICA:
• Crochê
  (Amigurumi)

Artes da Vovó Elza

(67) 99904-1203

Artesdavovóelza
@artesdavovoelza 
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Adelaide Sena Artesanatos
(compras coletivas de tecido)

Cangaiba /São Paulo - SP

(11) 98061-6004

Adelaide Sena

TÉCNICA:
• Cartonagem

@atelie.adelaidesena

Adelaide Sena

Lucy Del Médico

Aclimação /São Paulo - SP

TÉCNICA:
• Cartonagem
  com Tecidos

(11) 99181-1801

Lucy Del Médico

@delmedicolucy

Lucy Del Médico

elo7.com.br/feiradeideias

Siber Artes e Artesanato

Jardim Saúde / São Paulo - SP

TÉCNICAS:
• Scrapbooking
• Quilling

Simone Bertachini
(11) 98316-0073

Siber Artes e Artesanato
@siberartes

 siberarteseartesanato@gmail.com

Silviamlacerda

ENVIADO P/ APROVAÇÃO

Ch’ien Bordado a Gosto

Ch’ien Bordado a Gosto

Vila Romana - SP

(11) 99687-3241

TÉCNICAS:
•Bordado  
•Encadernação

@chienbordadoagosto

Christiane Barbosa

Carol Cavallini Handcraft

Vianelo –Jundiaí / SP

(11) 98272-2618

TÉCNICA:
•Biscuit

@carolcavallinihandcraft

Carol Cavallini

Carol Cavallini Handcraft

Neuzely Siqueira

Neuzely Siqueira Estúdio

Ipiranga / SP

(11) 99475-0423

@Neuzely_Siqueira_Estudio

Neuzely Siqueira

TÉCNICA:
•Arte em Papel

Silvia Lacerda

Vila Mariana – São Paulo / SP

(11) 98126-6660

TÉCNICA:
•Low Poly Paper

@silviamlacerda

Silvia Lacerda

Arte Flor Bendita

Engordadouro /Jundiaí - SP

(11) 98431-9032

 Arte Flor Bendita

TÉCNICAS:
•MDF
•Cartonagem
•Encadernação

@arteflorbendita

Julliana Leal Velloso

Ateliê Rika Em Detalhes

São Mateus – São Paulo / SP

(11) 98639-8465

TÉCNICA:
• Cartonagem
Serviços de corte e gravação à laser
• Kit´s de Cartonagem;
• Etiquetas Personalizadas;
• Facilitadores / Gabaritos,
• Entre outros.

@erikamartinscartonagem

Erika Martins

Rika em Detalhes

Viviane Teles Sandálias

Jardim Ipanema - Goiânia / GO

(62) 99272-0583

TÉCNICAS:
•Chinelos e
Sandálias
Customizadas
• Macramé
• Arte em Tiaras

@vivianetelessandalias

Viviane

 Viviane Teles
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Ateliê Dona Raposinha

Três Passos - Rio Grande do Sul / RS

(55) 99682-2973

TÉCNICA:
•Costura Criativa

@ateliedonaraposinha

Ana Paula

Ateliê Dona Raposinha

Vera Lucia - Pinturas

São Mateus /São Paulo - SP

(11) 99994-2308

TÉCNICA:
•Pintura em Tela

@ver.lu.5

Vera L. Maron

Ateliê Marli Gammaro 

Mooca / São Paulo - SP

(11) 98970-9383

MarliGammaro

TÉCNICAS:
• Pintura
• Crochê

Marli C. R. Gammaro

@c.r.gammaro

MARLIM r. gammaro

Boutique Antonieta

Casa Amarela – Piraí / RJ

(24) 99822-8792

TÉCNICAS:
•Tricô
• Crochê
• Bordado
(Adulto e Infantil)

@antonieta.santos.54379233

Antonieta Santos

antonieta Santos 998228792

Trama - Arte em Tecido

Trama - Arte em Tecido

Vila Gumercindo / SP

(11) 96370-5055 

@tramaarteemtecido

Eigla Marchetti 

TÉCNICA:
•Costura Criativa

Caroline Macedo G.

Madureira / Rio de Janeiro - RJ

caroline.gammaro

TÉCNICAS:
•Pintura

@is_carolis
Caroline Gammaro

Caroline
gammaro

Fabiana Garetti - Personalizados

Jd. das Palmeiras / Pindorama- SP

 (17) 99762-5840

TÉCNICA:
•Chinelos
Personalizados

@fabi_garetti

Fabiana

Chinelos Bordados.Fabiana_Garetti

FFG Personalize

Leid Laços & Acessórios

São Luís – Betim / MG

(31) 98555-2704

TÉCNICA:
•Laços
Personalizados

@leidlacoseacessorios

Leidiane

Leid Laços & Acessórios

Atelier Filhos & Arte

Higienópolis / São Paulo - SP

(11) 96335-7779

Atelier.FilhoseArte

TÉCNICAS:
• Encadernação  
   Artesanal
• Cartonagem
• Pintura em Seda
• Aulas de encadernação 
   e cartonagem

@atelierfilhosearte

Fabiana Moreira

Ceilandia / Brasília - DF

Hellen Bordados em Ponto Cruz

(61) 984162518

Hellen Bordados Artes em Ponto Cruz

TÉCNICA:
• Ponto Cruz
  (com avesso perfeito)

@hellenartesempontocruz

Hellen A. S. Procopio
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