
n Massa de biscuit nas cores 
pele, rosa-pink e amarelo (é 
possível comprar a massa incolor 
de 1 kg e tingir com corante para 
biscuit ou adquirir pacotes de 
100g de massa colorida).

n Bola de isopor  
(2,5 cm de diâmetro).

n Lápis e apontador.

n Caneta preta permanente.

n Tinta acrílica em tom branco.

n Esteca de gravata  
(tipo de espátula de 
plástico para biscuit).

n Cola branca.

n Palito de dente.

n Blush rosado.

MATERIAL

PAsso A PAsso

1Faça uma bolinha com a massa 
na cor pele quase do tamanho 

da bola de isopor. Depois de abrir a 
massa, forre a bola de isopor.

4Faça duas bolinhas de 1 cm com 
a massa cor pele e modele cada 

uma em formato de pazinha. Use a 
esteca e abra um dedo na parte larga 
de cada pazinha para formar as mãos.

7Marque as repartições do cabelo 
com a esteca.

2Depois de apontar a outra 
extremidade do lápis,  

crave-o na bola de isopor.
5Com a cola branca, fixe os 

bracinhos nas laterais do 
corpo da boneca.

8Modele no formato de duas 
coxinhas alongadas, enrole as 

pontas finas e cole nas laterais do 
cabelo, formando as maria-chiquinhas. 
Depois, faça duas minicoxinhas 
alongadas e fixe na frente do cabelo 
para criar as franjas.

3Enrole uma porção da massa 
rosa-pink em formato de coxinha 

e encape a ponta do lápis, próximo 
à bola, modelando o vestido.

6Faça uma bolinha de 
massa amarela, abra 

e cubra a parte detrás da 
cabeça para formar o cabelo.

9Desenhe o rosto da boneca com 
a caneta preta permanente.

10 Depois de fazer o detalhe 
dos olhos com o palito de 

dente e a tinta branca, modele um 
minirolinho para criar o passador do 
cabelo e fixe-o em uma das franjas. 
Finalize com o blush para dar o 
rosado das bochechas.


