
FLOR DE NATAL COM GARRAFAS PET



2- Material: 3 garrafas PET transparentes e 1 verde ou 4 transparentes, 

tesoura, estilete ou arco de serra, cola quente, vela, marcador permanente, 

pincel, tinta acrícilca ou PVA verde e vermelha, tintas spray verde e 

vermelha (opcional), bola de natal ou outro enfeite. 



3- Enxague as garrafas por dentro com água, deixe escorrer bem. Limpe a 

cola do rótulo com solvente. Lave por fora com detergente para retirar a 

gordura. Seque bem as garrafas antes de usar. 



4- Vamos utilizar 4 garrafas, se possível uma verde para as folhas e 3 

transparentes para as flores, mas podem ser todas transparentes.



5- Corte ao meio com a tesoura, a garrafa que vamos utilizar para as folhas.



6- Retire o gargalo com a rosca, da parte de cima da garrafa.

Pode fazer isso de 3 maneiras, veja a seguir.



7- Pode retirar o gargalo com um arco de serra.



8- Pode retirar o gargalo também usando o estilete.

Faça um furo com o estilete e corte com cuidado, pois esse material 

da ponta é muito duro.



9- Pode retirar o gargalo também com a tesoura.

Fure com a ponta da tesoura e corte.



10- Esta é uma ideia de gabarito para fazer as folhas. 

Crie outro modelo se preferir.



11- Faça o desenho na garrafa utilizando um marcador permanente. 

Se tiver dificuldade em desenhar, coloque o desenho por dentro da 

garrafa para facilitar.



12- Faça o desenho na parte de baixo da garrafa 4 vezes, um de frente 

para o outro. Importante que cada desenho esteja ligado ao outro com 

uma pequena curva pelo lado de baixo, como mostra a imagem.

União dos desenhos

pelo lado de baixo 

com pequena curva



13 – Recorte com a tesoura.



14- Agora faça o desenho também na parte de cima da garrafa, 4 

vezes, um de frente para o outro. 



15- Recorte com a tesoura. Não esqueça de unir as 4 folhas também 

no lado de baixo.



16- Vinque as folhas para fora com os dedos para que a garrafa fique aberta, 

como mostra a imagem. Faça isso na parte de cima e de baixo da garrafa.

Vinque as folhas 



17 – Passe as folhas recortadas rapidamente pelo fogo, para criar uma 

película resistente nas bordas. Utilize uma vela. Isso é opcional. 

Se não souber fazer você pode queimar e entortar suas folhas.

Caso tenha dificuldade, pule essa etapa. Isso é apenas um detalhe.



18- Pinte as partes das folhas com a tinta spray verde pelo lado de dentro. 

Uma demão é suficiente.



19- Corte os gomos das 3 garrafas (parte de cima), de um em um ou de 

dois em dois, como preferir. As garrafas de coca já vêm com os gomos 

marcados, isso facilita bastante.



20- Agora vamos preparar as flores. Corte os gargalos das 3 garrafas 

como mostrado anteriormente, com o arco de serra, estilete ou tesoura. 



21- Pinte as flores com tinta spray vermelha pelo lado de dentro. 

Deixe secar. Pode substituir a tinta spray por acrílica ou de artesanato, 

mas passe uma demão de primer antes.



22- Você pode deixar as pontas das flores retas, arredondadas ou pontudas, 

ou mesmo deixar cada cada flor de um jeito. Interessante também deixar 

cada flor com medidas diferentes no comprimento das pétalas.



23- Para a montagem, coloque cola quente no gargalo da primeira flor e 

cole na parte de cima da garrafa verde, como mostra a imagem.

Cola quente



24 – Deverá ficar colada dessa forma, com a rosca para fora.



25- Encha de cola quente a ponta do gargalo dessa primeira montagem 

(folha e flor).



26- Cole essa montagem na base, que é o fundo da garrafa verde. 

Pressione bem enquanto cola.



27- Deverá ficar dessa forma, com as duas partes verdes e uma flor 

coladas.  Vamos continuar.



28- Coloque cola quente na segunda flor, pelo lado de fora como mostra 

a imagem.



29- Cole na parte que já está montada, intercalando as pétalas da primeira 

flor em relação à segunda.



30- Agora cole a terceira flor, como fez com as outras.



31 - Cole a terceira flor. Pressione enquanto cola



32- A flor está montada com duas partes verdes (folhas), e três partes 

vermelhas (flores). Todas deverão estar intercaladas.



33- Cole com cola quente uma bola dourada no miolo da flor ou coloque 

outro elemento de sua preferência para decorá-la. 



34- Sua flor natalina ficou pronta!

Faça várias e use sua imaginação para decorar a sua casa no natal.



35- Seus convidados e familiares vão se encantar com esse trabalho.

Sua mesa vai ficar muito elegante com essas flores natalinas. 

Um Feliz Natal com criatividade, reciclagem e muita arte!



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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