Porta Jóias – Viagem

Material:
45 cm de Tecido Círculo Floral;
45 cm de Tecido Círculo Neutrinho;
160 cm de fio ou cordão encerado (2x de 80 cm);
2 miçangas;

Como Fazer:
Corte:
- Dois grandes círculos (molde A) com 40 cm de diâmetro, sendo um círculo com a estampa 1 e outro com a
estampa 2; Se você tiver etiqueta, posicione-a entre os dois tecidos e costure junto, direito com direito, com esses
círculos grandes;
- Dois círculos menores (molde B) com 30 cm de diâmetro, sendo um círculo com a estampa 1 e outro com a
estampa 2;

Costure:
- Costure, direito com direito, o círculo de 40 cm de diâmetro da estampa 1 com o círculo de 40 cm de diâmetro da
estampa 2;
- Costure, direito com direito, o círculo de 30 cm de diâmetro da estampa 1 com o círculo de 30 cm de diâmetro da
estampa 2;
- Corte um pouquinho as bordas (sem atingir a costura) – conforme a foto. Marque o meio do tecido branco, faça
um pequeno corte – somente nesse tecido, para desvirar. Desvire e passe bem no ferro.

- Posicione o círculo grande embaixo de forma que a estampa 2 fique para cima. Sobre ele, posicione o círculo
menor com a estampa 1 para cima. Centralize o círculo menor no círculo maior.
- Risque conforme a foto e passe costura reta sobre os riscos. Essas serão as repartições do porta jóias.

- Use o molde C para riscar um pequeno redondo no centro do círculo menor (conforme a foto). Passe a costura
redonda no círculo pequenino.

- Agora, vamos fazer o passante para o fio encerado. Passe uma costura somente no círculo grande, seguindo a
referência das extremidades do círculo menor. Passe outra costura redonda, seguindo a referência da costura que
acabara de fazer (um pé de máquina de largura). Veja a foto. Esse será o passante.

- Para ficar ainda mais charmoso, você pode fazer um ponto decorativo em toda a volta da borda do porta joias;
- Na parte de fora do porta joias, você deve cortar um pedacinho bem pequenino de cada lado oposto no passante.
Passe o fio encerado de 80 cm dentro do passante em toda volta. Faça o mesmo, pelo outro lado, com o outro fio
encerado de 80 cm. Coloque a miçanga nas pontas para dar acabamento.

Execução: Paula Piai

colar a impressão 2 aqui
para ter o formato de meia lua

Molde A
CORTAR 2 CÍRCULOS EM
ESTAMPAS DIFERENTES

dobra do tecido

1

2

imprimir 2x e colar na área pontilhada
para ter o molde completo

colar a impressão 2 aqui
para ter o formato de meia lua

Molde B
Porta biju
CORTAR 2 CÍRCULOS EM
ESTAMPAS DIFERENTES

dobra do tecido
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2

imprimir 2x e colar na área pontilhada
para ter o molde completo

Molde C
Porta biju viagem
COSTURAR O CENTRO
NÃO CORTAR TECIDO

