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Olá, seja bem-vinda(o)!
Esta apostila contém um tutorial de uma cadeira de rodas

para bonecas e dicas para confeccionar a boneca. 

Os moldes da cadeira de rodas em tecido estão em um

arquivo separado, chamado CADTECIDO.PDF. 

Os moldes da cadeira de rodas em feltro estão em outro

arquivo, chamado CADFELTRO.PDF. 

E os moldes da boneca estão no arquivo

CADBONECA.PDF.  

Assim como esta apostila, todos esses arquivos estão

disponíveis para download (baixar) na página da FLUFLU:

www.fluflu.com.br 

Marcia Chatelie
Feliz costura!    
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IMPORTANTE
// © 2018 FLUFLU // 

 

Você não pode reproduzir, compartilhar, distribuir livremente ou 

vender este padrão (tutorial e moldes) como se fosse seu, em formato 

digital ou impresso, pois ele possui direitos autorais. 

 

Mas, os itens costurados/produzidos usando este padrão (tutorial e 

moldes) podem ser vendidos e/ou presenteados, inclusive com seu 

logo ou a etiqueta da sua marca. 

 

Quando você postar sua foto, se você mencionar que o projeto é da 

"FLUFLU" ou "Márcia Chatelie" eu ficarei muito feliz e agradecida! 

 

 

 

Feliz costura!

Marcia Chatelie
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MATERIAIS & 
ACESSÓRIOS

 Tecido (30 cm x 100 cm)  – 

sarja, brim ou um tecido de sua 

preferência, eu usei sarja. 

 

EVA com glitter prata – 2 

quadrados de 13 cm x 13 cm. 

 

EVA com glitter azul - 2 

quadrados de 13 cm x 13 cm. 

 

EVA fosco azul – 4 retângulos 

de 25 cm x 15 cm. 

 

Papelão ondulado – 2 

retângulos de 25 cm x 15 cm. 

 

Viés largo – 180 cm. 

 

Viés estreito – 100 cm. 

 

Cola quente ou cola de silicone. 

 

Ferramentas de costura: 

aquelas que você usa no seu 

dia a dia (máquina de costura, 

linha, agulha, tesoura, ferro de 

passar, marcador de tecido, 

etc.). 

Você pode utilizar feltro tanto para 

fazer a parte interna da cadeira 

como para as laterais e rodas. 

Basta substituir o tecido e o EVA 

por feltro da cor de sua preferência 

e seguir o molde da cadeira 

para feltro (vejas as dicas na p.11). 

SUGESTÃO
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IMPRESSÃO DOS MOLDES

No arquivo PDF, acesse a 

opção arquivo e, em 

seguida, imprimir. 

Na tela de impressão, 

selecione o item página 

atual e tamanho real. 

Depois clique em 

imprimir. 

USANDO OS MOLDES

Recorte todos os moldes no 

risco. Todos os moldes têm 

as indicações da quantidade 

e o material em que devem 

ser cortados. 

Transfira o molde para o material 

que você vai utilizar - tecido, EVA, 

Feltro, etc. Não precisa deixar 

margem de costura, já está no 

tamanho certo.
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VAMOS FAZER AS RODAS

Recorte 2 vezes o molde C 

no EVA com glitter prata 

para fazer a roda interna.

Recorte 2 vezes o molde D 

no EVA com glitter azul 

para fazer a roda externa.

Utilizando cola quente ou 

cola de silicone cole uma 

roda sobre a outra.

Costure (ou cole se 

preferir) o viés fino em 

toda a volta das rodas. 

Não se esqueça de dobrar 

a ponta do viés para fazer 

o acabamento.

E agora que as rodas estão 

prontas reserve-as, nós 

vamos utilizá-las depois.

1

2

3

5

4
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VAMOS FAZER AS LATERAIS

Transfira o molde A 

para o papelão 

ondulado e recorte no 

risco (2x). 

Recorte 1x normal e 

1x espelhado.

Normal Espelhado

Normal

Normal

Espelhado

Espelhado1

2 Transfira o molde A 

para o EVA fosco e 

recorte no risco (4x). 

Recorte 2x  normal e 

2x espelhado.

3
Faça um sanduíche, 

cole com cola quente 

ou de silicone:EVA + 

PAPELÃO + EVA. Na 

mesma ordem da foto 

acima.

4 Depois de colado vai 

ficar como o da foto.

5 Costure ou cole o 

viés largo em 

toda a volta do 

sanduíche da 

lateral.

6 Depois de passar 

em toda a volta 

das laterais elas 

vão ficar iguais 

as da foto. 

 

 

Agora cole as 

rodas  - uma em 

cada lateral - 

com cola quente 

ou cola de 

silicone.  

 

Estão prontas!  

 

7
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VAMOS FAZER A PARTE INTERNA

Transfira os moldes B, E e F 

para o tecido e corte no risco 

nas seguintes quantidades: 

B - corte 2 x normal e 2 x 

espelhado; 

E - corte 6 x; 

F - corte 2 x.

1
Vamos ficar com essa quantidade 

de moldes no tecido.

2

Junte direito com direito e costure as 

laterais como indicado na foto, deixando 

as aberturas. Depois desvire, passe e 

feche as aberturas.

3

dica
Antes de desvirar, faça piques  

no tecido no lugar indicado pela 

seta azul na figura ao lado. 

Depois desvire e passe com o 

ferro, para ajeitar a costura. 

Em seguida, feche todas as 

aberturas.
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VAMOS MONTAR A PARTE INTERNA

Agora que já costuramos todas as partes, 

desviramos, fechamos as aberturas e 

passamos, vamos juntar as peças como na 

foto acima e costurar nos locais indicados 

pelas linhas pontilhadas.

1

B

E
E

E F

Depois vamos juntar a outra 

lateral e costurar as partes como 

indicado na figura acima. Com 

essa etapa toda parte traseira da 

cadeira está fechada.

2

B E

E

B

E

F

Agora vamos montar a parte da 

frente da cadeira, juntando a parte 

do acento e do suporte dos pés que 

ainda estão soltas em um dos lados, 

como na foto acima.

3

F

E

Depois de costurar como os 

esquemas das fotos 1, 2 e 3 desta 

página, está pronta a parte interna 

da cadeira!

4
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VAMOS MONTAR A CADEIRA DE RODAS

Primeiro colamos (com cola 

quente ou cola de silicone) 

uma lateral de tecido na  

lateral de EVA (lado sem a 

roda).  

1 2 Em seguida colamos (com 

cola quente ou cola de 

silicone) a outra lateral de 

tecido na outra lateral de 

EVA (lado sem a roda).  

A CADEIRA DE RODAS DA SUA BONECA ESTÁ PRONTA!!!
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COMO FAZER ESTA CADEIRA DE RODAS DE 
FELTRO?

O feltro é uma ótima opção para fazer esta cadeira de rodas para 

bonecas, é resistente, de baixo custo e pode ser costurado à mão. 

 

Para fazer a sua cadeira de rodas de feltro você pode seguir os 

passos das páginas anteriores e fazer apenas a parte interna de 

feltro, mantendo as laterais e as rodas de EVA. Você pode até 

usar os mesmos moldes do arquivo CADTECIDO.PDF (usado para 

a cadeira feita no tutorial acima). 

 

Mas, se você quiser fazer a sua cadeira toda em feltro, com 

aquele ponto caseado lindo, então você precisa substituir as 

laterais de EVA por feltro - mantendo o papelão para dar 

estabilidade à cadeira - e fazer as rodas e a parte interna de 

feltro. Com o caseado não é preciso usar o viés nem nas laterais, 

nem nas rodas. 

 

Eu preparei um molde para você fazer sua cadeira toda em feltro 

considerando as margens para o caseado, está no arquivo 

CADFELTRO.PDF. A impressão desse arquivo é igual ao 

apresentado na página 5 desta apostila. 

 

 

  

 

Feliz costura!

Marcia Chatelie
Você pode fazer uma 

oficina com seus alunos 
e eles podem 

confeccionar a cadeira 
de rodas de feltro!

Inclusão escolar
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COMO FAZER A BONECA
Eu vou preparar um tutorial detalhado para a Friducha que vai 

na cadeira de rodas, mas, enquanto isso, seguem algumas dicas 

para você poder fazer uma boneca para colocar na sua cadeira: 

 

01 -  Imprima os moldes do arquivo CADBONECA.PDF como está 

descrito na página 5 desta apostila. 

02 - Transfira os moldes para o tecido de algodão crú lavado com 

uma caneta mágica (aquela que apaga com o calor). 

03 - Costure no risco, respeitando as indicações de abertura no 

molde. 

04 - Recorte, faça os piques no tecido (como indicado nos 

moldes),  encha o corpinho e os bracinhos e feche as aberturas. 

05 - Para a perninha, encha até a metade, costure na altura do 

joelho para que ela possa dobrar e encaixar na cadeira. Depois de 

costurar, complete a outra metade, desta vez sem colocar muito 

enchimento, assim a boneca fica sentada. Feche as aberturas. 

06 - Agora pinte os sapatinhos, eu uso tinta para tecido ACRILEX 

à base de água, porque é atóxica. Deixe secar - use o secador de 

cabelos para secar mais rápido. 

07 - Costure os bracinhos e as perninhas ao corpinho, coloque o 

cabelinho e pinte o rostinho. Sua boneca está pronta! 

 

Ficou com dúvidas? Não se preocupe, estou preparando um 

tutorial para você fazer sua boneca, vou até incluir uma roupinha 

bem estilosa. 

 

Feliz costura!

Marcia Chatelie
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FOTOS DA BONECA

dica
Faça costuras reforçadas e use tinta 

à base de água para pintura do 

rostinho e dos sapatos. 

 

Para não colocar botões nos 

bracinhos, eu colo um coração de 

feltro por cima costura, ele substitui 

o botão e fica mais seguro.
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Feliz costura!

Marcia Chatelie
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