
Coelho da Páscoa em cone | Easter rabbit in cone 

Esse coelhinho é feito com um cone formando o corpo. Se preferir faça com tecido ao invés de feltro. Dentro do 

cone coloque balas, ovinhos pequenos de chocolate ou brigadeiro, pirulito, o que gostar….  

Esse coelhinho é feito com um cone formando o corpo.  

Se preferir faça com tecido ao invés de feltro.  

Dentro do cone coloque balas, ovinhos pequenos de chocolate ou brigadeiro, pirulito, o que gostar….  

    

Corte os moldes do rosto, pés e mãos em feltro branco. O triângulo (que será o corpo) com uma cor de feltro 

diferente. 

  

http://melzamelo.blogspot.com/2010/03/feltro-coelho-da-pascoa-em-cone-felt.html
http://lh5.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51VP1nsexI/AAAAAAAAWPg/PK0xz7Qv-OE/s1600-h/DSC02114%5B9%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51VSMsW2PI/AAAAAAAAWPo/25eOdvVLfd8/s1600-h/DSC02116%5B7%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51VWB08RUI/AAAAAAAAWPw/N7IGxVLE6iw/s1600-h/DSC02077%5B7%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51VYhfhmgI/AAAAAAAAWP4/fV0ALq5iUFE/s1600-h/DSC02078%5B7%5D.jpg


 
Costure a volta deixando uma abertura para colocar o enchimento.  

Arremate, coloque os olhinhos com conta de bijuteria ou com feltro preto, faça os 

detalhes do rosto com linha de bordar.  

Corte um coração pequeno em feltro vermelho e costure no lugar do nariz do 

coelho. 

  

 
Para fazer o cone una o triângulo e costure.  

Observe que uma parte fica bem maior. 

 

Costure os bracinhos e as patinhas e coloque enchimento.  
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Nas patinhas dê 3 laçadas para fazer as divisões dos dedos do coelho. 

  

 
Costure as patinhas na parte de baixo do cone. 

   

Costure a cabeça do coelho na parte pontuda do cone. 

   

Costure as mãozinhas do coelho.  

Se gostar coloque uma fita para enfeitar o coelho. 
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Com blush ou pó mágico pinte as orelhas e as bochechas do coelho. 

 

Agora é só colocar os doces e o coelho estará muito saboroso…. 

 

 

Eis o modelo. 
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Veja o coelho finalizado de um lado e do outro lado. 
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http://melzamelo.blogspot.com/2010/01/trabalhos-para-pascoa-works-for-easter.html
http://lh6.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51WL0H12gI/AAAAAAAAWSY/b0mxxmmb0Mo/s1600-h/DSC02112%5B12%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51WOM8XUOI/AAAAAAAAWSg/yUXqgfsjyxw/s1600-h/DSC02099%5B7%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_KcqYBn0MUD8/S51WQgYOcbI/AAAAAAAAWSo/UDEbLNgFdTw/s1600-h/DSC02098%5B6%5D.jpg


Cesta de páscoa | easter basket  

A idéia de hoje é fazer uma cesta com garrafa de PET. Fica bem baratinha e vai alegrar a garotada. Não deixe as 

crianças fazerem sozinhas, pois há perigo de acidentes ao cortar o PET....  

Este blog é destinado a pessoas que gostam de fazer arte e artesanato. Há diversos tutoriais em pintura, fuxico, 

patchwork, feltro... artes manuais de maneira geral. Os modelos são tirados de revistas, de livros, da net e 

adaptados por mim.  

Você pode copiar os trabalhos, utilizar as fotos, desde que dê os devidos créditos para o ARTEMELZA através 

de um link.  

 

1 garrafa PET vazia e lavada. Pode ser do tamanho que você desejar. 
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Tesoura, estilete, cola branca, cola quente, retalhos de tecidos, grampeador, laços....e mais o que você tiver em 

casa. 

Com a garrafa PET deitada e tampada faça um furo com um estilete. 

Se for fazer com as crianças não a deixem fazer essa parte. 

É a parte mais perigosa por conta do estilete. 

  

Com a tesoura corte a garrafa ao meio ou do tamanho que desejar fazer a cesta de Páscoa. 

  

Com o pedaço que sobrou da garrafa corte uma tira com mais ou menos 2cm de largura. 

Para marcar o corte: Meça e dê um risco com a ponta da tesoura, depois é só cortar com a tesoura. 
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Como o PET é cortante e a cesta é para as crianças, sugiro colocar um tecido ou feltro na borda da cesta. 

É só recortar uma tira de demais ou menos 3cm de largura com uns 30cm de comprimento. É bem fácil de ser 

colocado e vai dar maior segurança para as crianças, já que vão colocar as mãos dentro da cesta. 

  

Faça a mesma coisa com a alça da cesta. 

Passe cola por dentro da cesta e cole o tecido ou feltro. 
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Faça a mesma coisa com a alça da cesta e cole com cola quente ou grampeie a alça a cesta. 

Se preferir pode fazer a alça de outra coisa como fitas, cartolina, tecidos ... 
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Se você grampeou a alça da cesta, não esqueça de colocar um acabamento aonde está o grampo. Assim não corre 

risco de machucar as crianças. 

 Agora é só usar a imaginação e decorá-la ao seu 

gosto. 

Se as crianças ajudaram a fazer, sugiro que as deixem fazer o acabamento final. Com muitos papéis, tintas, cola 

colorida, fitas, miçangas...o que tiver... Com certeza ficará linda. 
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