PORTA BATOM
Materiais:
25 cm do tecido Círculo ﬂoral cód. 277231 cor 1237 (para parte principal)
25 cm do tecido Círculo poá marrom claro cód. 280674 cor 1188
25 cm do tecido Círculo poá rosa claro cód. 280674 cor 1186
20 cm do tecido Círculo poeirinha bege cód. 280674 cor 1178
25 cm de Manta para Patchwork;
20 cm de ﬁta decora va (da cor de preferir);
1 botão de pressão branco (de plás co);
5 cm de velcro branco
1 mosquetão (para o pendente da lateral)
1 espelho de 7,0 por 5,5 cm

Como fazer:
Corte 2 retângulos do tecido ﬂoral - 10cm x 21cm do tecido ﬂoral.
Para o bolso interno, corte 2x o tecido ﬂoral - 13cm x 18cm.
Para a alça do mosquetão, vamos cortar 1x o tecido bege liso - 3cm x 20cm.
Para o detalhe da aba, corte um retângulo do micro poá rosa de 8 cm x 10 cm.
Para a aba, vamos cortar 2x o tecido micro poá marrom conforme o molde.

Montagem:
Vamos dar início com os retângulos. No retângulo da parte de fora, você vai fazer um corte para o encaixe do
espelho (como uma janelinha), conforme mostra na foto.

Colocando o Espelho: Dobre para e dentro e passe uma costura para dar acabamento. Posicionar o espelho
entre esta janela que você abriu no tecido ﬂoral e a manta acrílica. Passe uma costura zig zag em toda a volta
para prender essa parte.
Depois disso, costure logo abaixo do espelho uma das partes do velcro (para fechamento desta aba). A outra
parte do velcro será ﬁxada na parte interna da aba.

Montagem da ABA: Corte 2x o tecido micro poá marrom segundo o molde da aba.
Marque o meio da parte interna da aba e costure a outra parte do velcro, deixando uma margem para
podermos colocar o viés de acabamento.
Coloque a outra parte da aba na manta acrílica e corte os excessos. Neste momento, vamos preparar o
detalhe na aba. Dobre ao meio, lado direito com direito, do retângulo que você cortou do tecido micro poá
rosa claro de 8 cm X 10 cm. Passe uma costura, deixando uma das extremidades aberta. Desvire. Passe bem
no ferro. Marque o meio da aba. Centralize este detalhe e costure bem na beirada para ﬁxa-la na parte de
fora da aba. Sobre esta faixa, posicione a sua ﬁta decora va e costure.
Posicione as duas partes da aba, lado direito com lado direito, e passe uma costura em volta deixando
apenas a parte superior aberta para poder desvirar. Sempre que ﬁzer uma costura arredondada, antes de
desvirar faça uns picotes em toda a volta para que depois de desvirada ela ﬁque bem cer nha. Passe com o
ferro.
Nesse momento vamos montar essa Aba no retângulo que foi aplicado o espelho. P osicione a Aba na parte
que está o espelho, pois ela vai ser vir para proteger esse espelho ok. Faça um viés do próprio tecido da Aba
(corte uma ra de 4cm x 10cm) e faça o viés. Dobre -o e coloque na Aba já posicionada no retângulo. Passe
duas costuras, que servirão para o acabamento da Aba e ﬁxar a mesma no retângulo.

Bolsinho interno: Para o bolso interno, corte 2x o tecido ﬂoral - 13cm x 18cm. Coloque direito com direito e
passe uma costura em toda a volta deixando apenas uma parte para desvirar. Dep ois de desvirado aplique o
viés para acabamento na parte de cima deste bolso. Faça esse viés com o tecido micro poá marrom (uma ra
de 4cm x 11cm). Costure este viés no bolso. Agora faça a caixinha de leite de 2cm, na parte debaixo do
bolsinho.
Vamos ﬁxar esse bolso no outro retângulo de 10 X 21 cm estampa ﬂoral. Primeiro, coloque o retângulo na
manta. Posicione o bolso sobre o retângulo e passe uma costura zig zag bem na pon nha das laterais. Neste
momento, o porta batom terá duas partes (o retângulo r eferente à parte de fora com a aba e espelho; e o
outro retângulo com o bolsinho interno, veja a foto.

Chegou a hora de fecharmos nosso porta batom. Antes do fechamento da peça com viés, coloque o botão de
pressão no bolsinho e no outro lado, conforme indica a foto.

Agora, vamos unir os dois retângulos acima, de forma que ﬁque manta com manta. Passe uma costura zig
zag em toda a volta, isso vai facilitar a colocação do viés.
Neste momento, prepare a alça do mosquetão (1x o tecido bege liso - 3cm x 20cm – dobre ao meio – costure
e desvire).
Para esse viés de acabamento ﬁnal, vamos precisar de uma ra de 6cm x 80cm. Costure o viés (lembrando -se
de posicionar a alça do mosquetão numa das partes superiores do porta batom) fechando toda a sua peça.
De um lado, a costura do viés será com um pé de máquina e no outro faça pontos invisíveis à mão. Tenha
bastante cuidado e paciência para que ﬁque perfeito o acabamento. Pron nho!
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