Crie uma obra-prima
Vista seu animal de pelúcia
Mime seu animal de pelúcia favorito com uma nova roupinha! Use sua imaginação e vários
materiais criativos para desenhar e criar um traje especial para seu amigo fofinho.
Materiais sugeridos:
• Retalhos de tecido
• Fita/fio
• Botões ou contas
• Velcro, pontos de cola, cola líquida
• Agulhas de costura plásticas (ou
agulhas de verdade para crianças
mais velhas ou com a supervisão de
um adulto para crianças mais novas)
• Tesoura
• Régua ou fita métrica
• Seus bichos de pelúcia favoritos

O que você faz:
• Decida que tipo de traje ou elementos de
traje você quer criar.
• Selecione os tamanhos adequados de
retalhos de tecido.
• Coloque o tecido esticado em uma mesa,
meça e use uma canetinha ou lápis para criar
esboços de onde você quer cortar, criando
um padrão ou modelo básico.
• Corte o formato do seu desenho.
• Experimente colocar
camadas de diversos
pedaços de tecido.
• Costure, amarre ou cole
os pedaços para mantêlos unidos.
• Selecione itens
adicionais para
adicionar ao seu traje:
fita, botões, contas etc.

Dicas para fabricar o traje:
• Se você estiver criando um traje maior que vá envolver todo o seu amigo peludo, use
uma régua para medir o bicho de pelúcia para criar um padrão ou modelo básico.
Isso ajudará você a medir onde cortar as aberturas para a cabeça, os braços, as
pernas ou cauda.
• Simplifique. Talvez comece com apenas um elemento, como um chapéu ou capa. Você
sempre pode adicionar elementos ao traje do seu bicho de pelúcia ao longo do tempo.
• Com a ajuda de um adulto, pratique habilidades de costura com uma agulha e uma
linha de verdade. Crianças mais velhas podem fazer isso sozinhas.
• Pense no que mais você poderia usar para criar trajes. Talvez uma camiseta antiga,
lenço de papel ou itens de seu lixo reciclável?
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