
ANJO NO CONE DE LINHA DE COSTURA



2- Material: Cone de linha de costura (papelão ou plástico), retalho de 

tecido, fitas e lã na cor de sua preferência, bola de isopor, cola branca, cola 

quente, glitter ou dimensional com glitter, tintas nas cores pele, vermelha e 

preta, tesoura e bandeja de isopor dessa de frios (queijo, presunto, etc.)



3- Passe uma camada de cola branca em todo o cone.



4- Comece colando o tecido inclinado como mostra a imagem. O tamanho do 

tecido não deve ser muito grande, o suficiente para dar a volta no cone.



5- Depois que der a volta com o tecido no cone, cole a extremidade com 

cola branca. Use outra cola se preferir, cola quente, de contato, etc.



6- Corte a sobra do tecido. Pressione bem enquanto cola.



7- Corte o excesso do tecido na base do cone com a tesoura.



8- Deixe o corte do tecido bem alinhado com a base do cone.



9- Com o dedo, coloque a sobra do tecido na ponta do cone para dentro. 



10- O acabamento da ponta deverá ficar como mostra a imagem.



11 – Veja como ficará o cone pronto. Se não quiser usar tecido para 

decorar o cone, substitua por tinta acrílica, de artesanato, etc.



12- Para a asa, dobre uma folha ao meio para vincar e desdobre. 

Desenhe apenas um lado da asa, como mostra a imagem. 



13- Dobre novamente a folha ao meio. Esta é uma sugestão de asa. 

No google você encontrará outros desenhos para imprimir.



14- Com a folha dobrada, corte a figura.

.



15 – Depois de recortada, desdobre. Dessa forma, observe que a asa 

fica dos dois lados iguais, isto é, simétrica. Este será o nosso gabarito.



16- Coloque o gabarito de papel sobre a bandeja de isopor, segure para 

não sair do lugar e faça o desenho com uma caneta.



17- Recorte o desenho feito no isopor com a tesoura.



18- Para realçar a asa, passe um marcador de CD preto nas 

extremidades. Isso é opcional.



19- Passe uma demão de cola branca em toda a asa e jogue um pouco de 

glitter prata ou dourado. Deixe secar. Pode substituir o glitter por tinta 

dimensional com glitter ou outra de sua preferência.



20- Para a cabeça, lixe a bola de isopor com uma lixa bem fina para retirar 

rebarbas, caso houver. 



21- Pinte a bola de isopor (cabeça), com a tinta na cor pele. Deixe secar.



22- Coloque um pouco de tinta vermelha ou rosa em um pedaço de 

esponja, bata para tirar o excesso.



23- Passe a esponja na bola de isopor em movimentos circulares para 

fazer dois círculos, um do lado do outro (bochechas). 



24- Pinte a boca com um pincel fino e os olhos com o pinta bolinhas, com o 

cabo do pincel ou da forma que achar mais fácil e prática.



25- Faça o cabelinho com a lã e cole na cabeça com cola quente ou 

cola de contato.



26- Cole a cabeça na ponta do cone. Se usar cola quente, espere 

esfriar um pouco, para não fazer um buraco no isopor



27- Com um pedaço de fita de sua preferência , dê um laço em volta 

do pescoço.



28- Cole outro pedaço de fita de sua preferência em volta da base do cone.



29- Use sua criatividade para decorar, quanto mais detalhes, mais bonito 

e charmoso seu anjo vai ficar.



30- Na parte de trás do anjo, coloque um pouco de cola quente. 



31- Cole a asa de isopor. Se a cola estiver muito quente, deixe esfriar um 

pouco para não fazer um buraco na asa. Use outra cola se preferir. 



32- Seu anjo está pronto! 

Use tecidos coloridos,

elementos diversos, 

use sua imaginação 

e criatividade e 

faça outros anjos charmosos 

e divertidos como esse.

Uma ótima opção

para decorar a sua casa

neste natal e também 

para presentear

seus amigos e familiares.

A criançada irá adorar

e se encantar com essa ideia.

Mãos à obra!



Gostaria de um parecer sobre esse 

material, se gostou, se atendeu às 

suas expectativas, se está claro e 

objetivo, as dificuldades 

encontradas, até mesmo sugestões 

e críticas para melhorar em 

próximos trabalhos.

Obrigado!
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