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Tutorial para modificar kit de móveis básico 
(kit pode ser obtido em www.pequenasartes.com.br ) 

 
Material necessário: 

 
- estilete 

- lixa (é sempre bom ter um pouco a mais) de 240 ou mais fina. Quanto mais fina, 
melhor o acabamento! 

- tesoura (para cortar o tecido e a espuma 
- cola branca. A Cascorez tem uma cola de secagem rápida. Ela é melhor para este tipo 

de trabalho. Se não achar, pode usar a de rótulo azul mesmo. 
- tinta na cor escolhida 

- pincel macio e pincel mais duro para pintar 
- pincel largo para limpar o pó 

- espuma. Pode ser de ½ cm ou de 1 cm de espessura. Eu usei de 1cm. Pode usar espuma 
fina de bucha comprada em loja de 1,99, é só cortar na espessura desejada. Ou pedir 

retalhos ao estofador do bairro. Ou comprar uma tira em loja de material para 
estofar móveis. 
- verniz vitral 

- spray de impermeabilizar (para não manchar o ‘mosaico’) 
- printável de mosaico 

 

 
É assim que o kit vem. Na foto, como fica o kit montado do jeito tradicional, nem 

precisa cola. 
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1º passo: lixe bem dos dois lados, ainda sem 
tirar as partes. 

 
  

 

Use um pincel para retirar o pó da 
madeira lixada.  

  

sem forçar, retire cada parte... 
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... se houver resistência em algum ponto, 
reforce o corte com a ponta do estilete, 

com cuidado! 

  

Lixe as laterais agora. O kit vem com dois 
pequenos pedaços de lixa. São bem úteis 

nessa etapa! 

 
  

 

A madeira do kit é de qualidade, mas é 
um compensado. Compensados não foram 

'pensados' para miniaturas, então às 
vezes algumas pontas descolam (acho 
que os fabricantes de compensados 

'economizam' na cola...) 

  

Tudo bem! É só passar um pouco de cola e... 
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... prender (com prendedor de roupas 
mesmo!) até a cola secar. 

  

uma poltrona desmontada, na posição em 
que vão as peças e uma montada, mas sem 

cola. 

 
  

 

Antes de colar, tire um molde dos 
encostos do sofá e das poltronas. 
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Se esquecer desta etapa, use os 'moldes 
vazados' das partes! 

 
  

 

Desenhe uma linha 5 mm para baixo para 
obter o molde que será usado para 

cortar a espuma. 

  

2º passo: Colar! Para montar com cola, 
passe um pouco onde as peças se unem. 

Lembre-se de passar na parte das 
'linguetas' também! 

 
  

 

Lembre-se de remover o excesso de cola 
com um palito, senão o acabamento fica 

feio! 
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Para as mesas, passe cola no meio também 
se quiser (não precisa), mas sem esperar 

secar... 

 
  

 

.... encaixe o tampo, pois ele é quem 
determina onde vão as pernas! 

Com os móveis montados, verifique se o 
molde encaixa bem. Deixe um pouco de 
folga nas laterais. Comece o encosto a 
partir da altura da espuma do assento! 
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Verifique o encosto das poltronas 
também. Eu  levei em conta a altura do 

assentos só depois... 

  

3º passo: O estofado! Use os moldes para 
cortar a espuma... 

 
  

 

As espumas já cortadas. Acabei tendo 
que diminuir os encostos dos braços 

porque tinha pouco tecido... :( Veja que 
aqui já diminui os encostos, considerando 
os assentos! Faça isso já no molde, ou vai 

desperdiçar espuma. 
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Passe cola na espuma, espalhe bem e 
coloque no tecido. Atenção ao sentido da 
estampa!!! Deixe margem para 'virar' o 

tecido. 

 
  

 

Evite colar as laterais. No sofá, comece 
a colar pela parte mais alta e depois vá 
descendo as laterais. Não precisa colar 
no molde de papel como na foto, pode 
colar diretamente na espuma. (Acabei 

descolando tudo e tirando o papel, 
porque ele deixa a espuma pouco 

flexível!) 

  

Corte, com cuidado, o excesso das dobras 
formadas pela curvatura do encosto. Essa 
parte fica colada no encosto, não aparece! 

 
  

 

Corte rente e dobre a lateral para colar. 
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Fica assim! Esta é uma forma de colar, você 
pode usar outras...  

Se preferir, pode costurar tudo e deixar 
para colar as almofadas prontas no móvel. 

 
  

 

4º passo: acabamento da madeira e 
pintura.  

Preencha os 'buracos' dos encaixes com 
gesso acrílico, massa corrida ou massa 
de madeira, dependendo de como vai 
pintar o móvel.... Depois de seco, lixe 

bem! 

  

 

Dilua a tinta na cor escolhida na mesma 
quantidade de água. Quis um efeito bem 

diluído para a madeira ‘aparecer’ por 
baixo, realçando o efeito ‘pátina’. Pode 
pintar tudo de branco (ou outra cor) 

normal também, fica bonito! 
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Para este efeito, usei pátina cera branca 
com um pincel duro. Dá para obter o efeito 

com tinta normal e Gel para Matizar. 

 
  

 

Deixe maior a parte de baixo do tecido 
do assento, e sem colar, para o 

acabamento final. Dobre uma beiradinha 
e cole sobre o avesso. 

  

5º passo: Colando as espumas...Aqui 
paciência é fundamental! TEM que esperar 

a cola secar!!! Vale tudo para segurar no 
lugar, prendedor, fita crepe, o que tiver! 
Esta é a etapa que mais demora. Deixe 
secar cada ‘etapa’ de colagem por pelo 
menos 1 hora! De um dia para outro é 

melhor... 

 
  

http://www.dollhousebrazil.net�
http://www.dollhousebrazil.net�


 

11 
 

 

6º passo: mosaico das mesas: Cole o 
desenho impresso nas mesas já 

finalizadas. Proteja a parte da pintura 
com fita crepe e pinte o 'mosaico' com 

verniz geral. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRONTO!!! Aí está o kit finalizado!!! Compare com a foto 'original'. Tem muito mais 

'cara' de móvel, né? :) 
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