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Este curso é classificado como Livre. Cursos Livres são oferecidos por pessoas
físicas ou jurídicas, com objetivo de oferecer profissionalização rápida para
diversas áreas de atuação no mercado de trabalho.

Conteúdo Programático:
Aula 1: Aula Introdutória ao Artesanato em Feltro
- Materiais Básicos para o Artesanato em Feltro
- Direito e Avesso do Feltro
- Técnica de Risco
- Técnicas de Corte
- Como fazer o Caseado e todos os seus truques de acabamento:
Como iniciar o caseado
Como arrematar o caseado
Como continuar a casear depois de trocar a linha
Como arrematar o depois de casear toda a peça
Aula 2: Capa de Caderno em Tecido com Aplicação em Feltro
- Peça que nos mostra a linda combinação entre Feltro e Tecido
- Enchimento de peças em feltro com Forrobel ou Manta R1/R2 de 200
- Uso da Termolina Leitosa - não deixa o Tecido desfiar!
- Técnica do Papel Termocolante - Corte de peças pequenas com precisão
- Costura com Ponto Alinhavo

Aula 3: Enfeite Porta de Casa com Bastidor
- Como fazer o Ponto Palito - ponto de aplicação
- Aplicação em alto relevo - enchimento de Fibra Siliconada
- Como fazer o Ponto Atrás - ponto de bordado
- Técnica Novidade: União de Feltro + Tecido pelo Papel
Termocolante!
Aula 4: Boneca Bailarina
- Técnica - União de duas peças pelo Ponto Caseado
- Dica simples e prática para encher com qualidade suas peças
com a Fibra Siliconada
Aula 5: Respondendo a famosa pergunta:
- Posso fechar minhas peças em feltro com o Caseado
da máquina de costura?
- Demonstração do Caseado feito à máquina
- Qual a função do Caseado à máquina?
- Comparação de Caseado feito à mão e à máquina

Aula 6: Fantoches Casal de Palhacinhos
- Peças que podem ser lembrancinhas ou decorativas
- Como o Caseado à máquina pode adiantar meu trabalho?
- Aplicação das técnicas básicas do artesanato em Feltro
Aula 7: Fadinhas do Jardim
- Técnica de Casear com pérolas e contas em geral
- Fechamento das asas com ponto reto da máquina
- 3 Bonecas diferentes utilizando a mesma base de molde
Aula 8: Leão 3D
- Peça com 50cm de altura, desafio para confeccionar
peças grandes
- O feltro e o ponto reto da máquina de costura, combinam!
- Importância da margem de costura
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