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CABEÇA 

Fazer com cordão uma pequena bola usando a técnica da cebola. Iniciar com 2ds – 2ds 

e ir aumentando até o tamanho de 9 cordões. A partir desse ponto ir diminuindo ate 

chegar em 2ds – 2ds. Encher com manta acrílica e fechar. 

CORPO 

Fazer uma pequena bolsa com 10 aneis  dividido de 4ds-4ds-4ds-4ds. Fazer 3 carreiras. 

A ultima carreira os anéis são com 3ds – 3ds – 3ds – 3ds. Usar uma meia de seda 

branca cheia de manta acrílica para moldar o corpo. 

Prender a cabeça ao corpo com agulha de mão. 

BRAÇOS 

Fazer 3 carreiras de anéis dividido com 2ds- 2ds- 2ds – 2ds e unir com uma carreira de 

picos. Prender ao corpo quando estiver fazendo o ultimo anel de cada carreira. Encher 

de manta acrílica, dando o formato do braço. 

Prender os braços com um buque de flores feito com anéis pequenos de cor rosa ou 

vermelha e cordão fazendo o lacinho em verde. 

SAIA 

Iniciar com uma carreira de elos quadrados ( técnica do elo quadrado usando navete 

de bobina dupla) com 4ds – 4ds -4ds -4ds e cordão com 4ds --- 4ds. Fazer 8 aneis. 

Fazer um cordão com 4ds --- 4ds.  



Fazer um anel com 4ds -4ds- 4ds- 4ds. Fechar. 

Fazer uma cluny com 12 voltas. Outro anel  e outra cluny até completar 7 aneis e 6 

clunys. 

Fazer mais duas carreiras dimunindo até que fique 3 aneis e 2 clunys. 

FAZER DUAS PARTES IGUAIS. 

Unir as duas partes com cordão com 9 picos, acompanhando a parte de baixo da saia e 

na parte de cima prender ao corpo. 

Sair com um pico falso quando terminar de unir e fazer uma carreira com anéis de 4ds- 

4ds- 4ds -4ds e cordão de 3ds ------3ds. 

 

VÉU 

Fazer 1 anel com 1DS -1DS – 1DS- 1DS. Fechar. 

Fazer um cordão com 2DS --- 2DS. Repetir esse trabalho até obter 9 aneis. O ultimo 

cordão é split chain.   

Fazer uma carreira de cordões com 3DS --- 3DS. O ultimo cordão é split chain. 

Fazer uma carreira de cordões com 4DS --- 4DS.  

Fazer um cordão com 5DS ---5 e um anel com 3DS – 3S – 3DS – 3DS. Fazer 5 aneis e 5 

cordões.  O ultimo cordão é split chain. 

Fazer uma carreira de 5 anéis com 4DS – 4DS – 4DS – 4DS e cordões com 5DS ---5DS. 

Fazer uma carreira de 5 aneis com 5DS – 5DS – 5DS – 5DS e cordões com 6DS ---6DS. 

Fazer uma carreira de acabamento ao redor do véu somente de picos, colocando em 

cada espaço 15 picos. 

Prender na cabeça com miçangas. 

 

 

 


