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MINHA ALMOFADA DE UNICÓRNIO 

 

ATENÇÃO: RECOMENDADO A PARTIR DE 5 ANOS. NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS 
MENORES DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS E POR CONTER 
CORDA COMPRIDA QUE POSSA ENROLAR-SE. AGULHAS DE PLÁSTICO CONTEM PONTA FUNCIONAL 
AFIADA. É RECOMENDADA A ASSISTÊNCIA E SUPERVISÃO DE UM ADULTO. LEIA CUIDADOSAMENTE AS 
INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR. GUARDE A EMBALAGEM POR CONTER INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES.  CORES E CONTEÚDO PODEM VARIAR DO ILUSTRADO.  
 

POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
 
A. CONTEÚDO 
2 Peças de feltro pré-cortadas, 1 meada de linha para bordar, 2 meadas de linha, 2 agulhas de 

plástico, recheio e instruções detalhadas. (A tesoura também é necessária, mas não está incluída. 
Supervisão de um adulto é necessária quando utilizar a tesoura.) 

 
B. PONTOS ATRÁS (ilustrações na seção B) 
Antes de começar a costurar sua almofada, primeiro aprenda um ponto básico – Ponto Atrás. Ponto 

de volta é um ponto resistente. É usado principalmente para costurar 2 camadas de tecido juntas ou 
para fazer o acabamento. 

 
C. COMO PASSAR A LINHA ATRAVÉS DE UMA AGULHA 
1. Aqui está uma maneira mais fácil do que enfiar a ponta do fio diretamente. Dobre o fio firmemente 

ao redor do buraco da agulha. Quando estiver posicionado, aperte firmemente o fio ao redor da agulha 
com o polegar e o indicador esquerdos.  

2. Retire a agulha do fio. Continue segurando o fio firmemente com o polegar e o indicador esquerdos. 
Agora você tem um pedaço de fio dobrado em uma mão. (ilustrações 1 e 2 na seção C) 

3. Empurre a extremidade dobrada através do buraco da agulha. (ilustração 3 na seção C) 
4. Pronto! Sua agulha já está com o fio passado. (ilustração 4 na seção C) 
 
D. CRINA DO UNICÓRNIO (ilustrações na seção D) 
Corte 24 pedaços de 15 cm de comprimento de fio rosa e laranja, respectivamente. Passe um pedaço 

de fio de cada cor pela agulha usando a técnica na seção C. 
A área da crina é indicada pela cor laranja na borda da peça de feltro. Alinhe as partes da frente e de 

trás do feltro. Passe a agulha para dentro e depois no sentido oposto no mesmo orifício, de modo que 
se forme uma pequena alça. Remova a agulha. 

Passe as 4 extremidades através da alça e puxe bem. Repita o mesmo processo usando todos os 
pedaços de linha para fazer toda a crina.  

 
E. FAZENDO A CAUDA DO UNICÓRNIO (ilustrações na seção E) 
Corte 20 cm de comprimento do fio laranja. Desenrole os dois carretéis de fios do papelão e, em 

seguida, enrole-os em uma das peças de papelão, como mostrado. Amarre o fio laranja de 20 cm em 
torno da meada e faça um laço em um lado para manter a meada no lugar. Vire-a e corte o outro lado 
do laço. Deixe para a seção F. 

 
F.COSTURANDO A ALMOFADA DE UNICÓRNIO (ilustrações na seção F) 
Use o fio da cor pêssego e a técnica de ponto atrás para costurar as peças de feltro frontal e traseira. 

Você pode começar a costurar sob a área de crina. 
Posicione a cauda entre os dois feltros, na área inferior direita do unicórnio, indicado na cor rosa 

escuro. 
Continue costurando para prender a cauda, deixando uma parte do corpo sem costuras. Coloque o 

recheio e termine a costura. Lindo! Sua almofada de unicórnio está terminada! 
 
DÚVIDAS E COMENTÁRIOS: Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou 
se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development Limited.– Hong Kong.  
 

Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br 


