
Anões da Branca de Neve

Você precisa de:

• 11 tubos de papel higiênico
• Estilete
• Fita métrica
• Tintas e pincéis
• Lápis
• Cotonetes
• Marcadores pretos de ponta fina
• Feltro de várias cores (incluindo branco e pele)
• Tesoura
• Pistola de cola quente
• 7 botões amarelos pequenos 
• Linha de costura na cor preta
• Arame de artesanato fino (13 cm)

1-2. 3.

4-5. 6-7.
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Instruções: 

1. Pinte em cor de pele um terço da parte superior de cada um dos 7 tubos de papel higiênico. 
Depois, pinte os 2/3 restantes dos tubos de cores diferentes, para representar as camisas dos 
anões. Dos tubos que sobraram, recorte sete pedaços de 5 cm e pinte de diferentes cores para 
fazer as calças dos anões.

2. Assim que a tinta secar, faça um corte em cada tubo das calças, como mostrado na 
imagem. Depois, encaixe na parte inferior dos tubos maiores.

3. Agora é o momento de desenhar os rostos dos anões. Não se preocupe se não ficarem 
perfeitos. Você sempre pode repintá-los. Com um cotonete, comece fazendo o branco dos 
olhos (rosado para o Soneca), os narizes rosados (vermelho para o Atchim), as bochechas 
rosadas (vermelhas para o Dengoso) e as sobrancelhas brancas e espessas para o Feliz. 
Assim que a tinta secar, use o marcador preto de ponta fina para desenhar o contorno dos 
olhos e as pupilas (azuis para o Dunga). Depois, desenhe as bocas (sorrisos grandes para o 
Feliz e para o Dunga, franzida para o Zangado, e um círculo pequeno para o Soneca), as 
sobrancelhas (arqueadas para o Zangado) e os cílios do Dunga e do Dengoso.

4. Faça as barbas recortando-as do feltro branco para todos os anões, exceto para o Dunga e 
cole logo que as expressões faciais tenham secado. Recorte um par de orelhas de feltro cor de 
pele para o Dunga e cole no lugar apropriado.

5. Depois, faça um chapéu para cada anão, enrolando uma peça quadrada de feltro em forma 
de cone, com altura de 10 cm, colando a ponta e recortando a borda excedente. Coloque os 
chapéus sobre os tubos. Se ficarem um pouco justos, estique delicadamente.

6. Passe aproximadamente 15 cm da linha de costura preta pelos orifícios dos botões amare-
los para fazer os cintos. Amarre os cintos ao redor de cada tubo e recorte as pontas.

7. Para terminar, modele o arame em forma de óculos para o Mestre, enrolando-o no lápis 
duas vezes, como mostrado na imagem. Cole as pontas do arame no rosto do Mestre, 
colocando-as de forma que fiquem embaixo da parte de trás da barba e que as "lentes" fiquem 
por cima da ponta do nariz. 
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