KIT INÍCIO DA PRIMAVERA

MOCHILA PRIMAVERA
Projeto: Vivi Castello Branco (Ophicina Panos e Traços –
Joinville-SC)
Composê e execução: Paula Piai – atelier Juju Teteia –
www.atelierjujuteteia.com.br

Material:
40 cm de Tecido Círculo estampa JARDIM/PRIMAVERA (estampa A);
40 cm de Tecido Círculo Micro poá CORAL/LARANJA (estampa B);
40 cm de Tecido Círculo Micro poá Amarelo (estampa C);
40 cm de Manta Colante;
160 cm de Cadarço plano para as alças
2 argolas pequenas
1 botão imantado

Como Fazer:
- Corte duas vezes o molde 1 – mochila - do tecido principal A
- Corte duas vezes o molde 2 – lapela- do tecido micro poá CORAL/LARANJA;
- Corte uma faixa do tecido micro poá Coral/Laranja 15x81cm (lateral da
bolsa);
- Corte duas faixas de 8,5x80cm do tecido micro poá Coral/Laranja (alças);
- Corte uma faixa de 8,5x25cm do tecido micro poá Coral/Laranja (alça da
lapela);
- Corte duas tiras de 10x40cm do tecido micro poá Coral/Laranja (passante das
tiras de fechamento);
- Corte duas tiras de fechamento 75x5cm do tecido micro poá Coral/Laranja;

- Corte o forro - tecido micro poá amarelo : corte duas vezes o molde 1 e uma
faixa de 15x81cm
Costure:
Preparando os tecidos na manta. Coloque os recortes do molde 01 (tecido
jardim primavera), a lapela (molde 2), a lateral (15x81cm – micro poá coral
laranja) sobre a manta colante, alfinete e passe uma costura zig zag em toda a
volta para prendê-los bem. Neste momento, é possível usar a criatividade e
desenvolver um matelassê ou quilt livre, para deixar sua mochilla ainda mais
maravilhosa.
Preparando as alças. Costure reto, pelo avesso – direito com direito, as duas
faixas da alça ( 8,5x80cm - tecido micro coral laranja) e a faixa da alça da
lapela (8,5x25cm micro coral laranja). Desvire-as e passe no ferro. Passar o
cadarço por dentro das faixas costuradas. Costure um pé de máquina em cada
lateral da alça. Reserve.
Costurando a parte de fora da mochila: Costure as duas peças (molde 01 –
mochila) do tecido jardim primavera ao longo da peça micro poá coral laranja
de 15x81cm, dos dois lados (não esqueça de costurar duas alcinhas com
argola na parte de trás da mochila; para as alcinhas laterais, corte duas tiras de
5x8cm, costure no comprimento e desvire. Dobre e coloque as argolas e
posicione no começo da curva do molde).
Costurando a parte de dentro da mochila (forro): Costure as duas peças (molde
01 – mochila) do tecido micro poá amarelo ao longo da peça 15x81cm, dos
dois lados.
Preparando a lapela: uma parte da lapela será colocada na manta acrílica.
Passe um zigue-zague em volta. Costure as duas partes da lapela, direito com
direito. Desvire. Passe no ferro. Faça uma costura de acabamento (um pé de
máquina), aplique o botão imantado, centralizando-o na parte interna da lapela
(não se esqueça de colocar a outra parte do botão imantado na frente da
bolsa).
Preparando o passante: faça uma bainha nas extremidades das duas tiras de
10x40cm do tecido micro coral laranja. Dobre ao meio, com o lado direito para
fora, posicionando na boca de fora da bolsa, e passe um zigue-zague.
Montagem:
- com a bolsa pelo avesso, coloque-a direito com direito junto ao forro.
Entre o forro e a bolsa, posicione a lapela, a alça da lapela as alças e o
passante. Costure toda a boca da mochila com um pé de máquina.
- faça uma abertura no forro para desvirá-la; faça pontos invisíveis para
fechar o forro
Coloque o cursor e vire a bolsa do lado avesso para fechar tudo e finalizá-la.

Passe uma costura na lateral de todo o forro para fechá-lo. Abra um pedaço da
costura do forro e desvire a bolsa. Faça pontos invisíveis para fechá-la.

Uma case multi uso primavera ( penal )
Projeto: Vivi Castello Branco (Ophicina Panos e Traços – JoinvilleSC)
Composê e execução: Paula Piai – atelier Juju Teteia –
www.atelierjujuteteia.com.br

Material:
30 cm de Tecido Círculo estampa Jardim Primavera (estampa A);
30 cm de Tecido Círculo micro poá Coral Laranja para o forro (estampa B);
30 cm de Manta Acrílica;
35 cm zíper no tom;

Como Fazer:
Corte:
Corte um retângulo de 30x30 do tecido estampa Jardim Primavera (estampa
A);
Corte um retângulo de 30x30 de tecido estampa micro poá coral laranja
(estampa B); (forro)
Execução
Sobreponha na manta colante o retângulo cuja estampa é o Jardim de
Primavera (estampa A), quilte ou faça matelassê.
Costure o zíper nas extremidades onde tem o tecido jardim de primavera,
lembre-se de já costurar o forro também.
Pelo lado direito, passe uma costura reta para acabamento do zíper.
Encaixe o cursor no zíper.
Deixe essa peça no avesso novamente, deixando o zíper no meio.
Para facilitar o processo, corte o forro no meio, costure novamente no
comprimento, deixe uma abertura no meio do forro para desvirar depois.

Corte duas tirinhas de 5 x 10 do micro poá coral ou laranja, dobre direito com
direito e costure no comprimento dos 10 cm. Desvire.
Posicione essas tirinhas dobradas nas extremidades de cada lado do zíper,
alfinete e faça uma costura reta nessa peça que está + ou – de 30 x 15.
Desvire pela abertura no forro.
Quando desvirar, deixe o forro virado para fora, faça a dobra de “caixa de leite”
6 cm no total em cada lado do penal.
Desvire, deixando o lado direito para fora, está pronto seu penal.

MOLDE FRENTE MOCHILA

MOLDE LAPELA DA MOCHILA

