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¿Qué es Moda? ...Encontrar un propio estilo, crear y combinar. Alegre, elegante, vintage, extravagante, resistente, de acuerdo al estado de ánimo del día. En nuestra colección 
de moda para muñecas puedes encontrar todos los estilos. Cortar, coser, combinar y obtener información sobre como las prendas están hechas, sin esfuerzo. ¡Dress Your Doll es 
con diferencia el más innovador creativo e inspirador concepto de moda para niños de 7 años y más! 

1- Cortar las piezas del 
patrón cuidadosamente por 
el borde del color. Coloca 
las piezas de tela una 
encima de la otra, los lados 
derechos juntos (con el 
color en el interior).

2- Utiliza puntadas 
pequeñas para coser las 
piezas juntas a lo largo de 
las líneas punteadas del 
mismo color.

3- ¡Vuelta al revés ... y listo!

Muñeca maniquí blanca de 29 cm con soporte.
Presentado en una caja que sirve como habitación de costura.

Contiene una muñeca maniquí, un armario completo con 3 vestidos para coser y combinar, 
todos los elementos de costura necesarios (aguja, hilo, tijeras de tela, alleres, cinta métrica, 
dedal) y por supuesto instrucciones.

Cortar!

Girar!

Coser!

TOP
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¡Todo sobre moda! Colecciona, Crea, Combina
En 2009, en Bélgica, Lena De SWERT, Els Van Houtven (madre e hija) y Rosalin de Keerkens utilizando sus antecedentes profesionales 
y combinando moda, patronaje, textil, impresión,…desarrollan Dress your Doll, un concepto único en el cual la creatividad, la 
paciencia, las habilidades nas, el diseño se unen para que los niños descubran las posibilidades del mundo de la costura. Los tejidos 
están hechos de botellas de PET reciclado y fabricados en Europa.                                                                                                         .
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Incluye: 1 traje para coser (hecho de un tejido de 
poliéster elástico que no se deshilacha) + el patrón en 
papel para que se pueda volver a hacer el traje con 
otras telas. Se adapta a cualquier muñeca de 29 cm.
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S112-0806
Sally Besos

S114-01003
Maggy Flamenco

S210-0305
Twiggy Colores

S213-1005
Betty Funky

S314-0804
Kathy Tigre

S310-0302
Peggy Puntos

S310-0303
Peggy Corazones

S313-0701
Lucy Mariposas

S313-0702
Lucy Puntos Polca

S413-0501
Tilly Tejano

S412-0404
Fanny Mariquitas

S213-1003
Betty Madras

S213-1001
Betty Fénix

S211-0903
Lizzy Pop Arte

S110-0205
Tiny Gatito

S212-0801
Mary Rosas Rojas

S210-0601
Judy Clásico

S114-01001
Maggy Caramelo

S244-0702
Candy Plátano

S212-0802
Mary Mariposas

Vestidos por niveles de dicultad de costura (nº de tijeras)
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