KIT MUG RUG
tapetinho para chá, roupinha para caneca e abafador de vapor
(DIA DO AMIGO)
(30x25cm)
Projeto, Composê e execução: Paula Piai
www.atelierjujuteteia.com.br
Materiais:
40 cm de Tecido Círculo estampa Cupcake barrado (tecido principal);
40 cm de Tecido Círculo micro poá verde (tecido forro);
30 cm de Manta para Patchwork (R100);
2 botões médios (para a roupa da caneca);
30 cm de tira de couro Círculo (para alça da roupa da caneca);

MUG RUG – tapetinho para chá:
Corte dois retângulos de 30x25 cm da estampa do Tecido Principal Círculo (CUPCAKE);
Corte dois retângulos de 30x25 cm da estampa do Tecido para o Forro (micro poá verde);
Coloque o retângulo do tecido principal de cupcake sobre a manta para patchwork. Faça um
quilt ou matelassê;
Coloque o retângulo do forro (micro poá verde) , lado direito com direito, sobre o de cupcake.
Alfinete e passe uma costura reta (um pé de máquina) em toda a volta do retângulo, deixando
uma abertura para desvirar;
Desvire, passe no ferro, feche a abertura com pontos invisíveis e faça uma costura de
acabamento (pesponto) em toda a volta.
Prontinho!! O Tapetinho (mini americano) já está pronto para receber sua caneca!!
Roupinha para Caneca:
Corte 4 retângulos de 24x9,5 cm da estampa do Tecido MICRO POÁ VERDE (O ideal é você
fazer essa roupinha de acordo com o tamanho da sua caneca, porque esta medida pode variar);
Em dois desses retângulos já cortados, vamos fazer um barradinho com outro tecido para dar
um charme em sua tarde de chá. Eu cortei um tira do tecido de cupcake e costurei no retângulo
de fora da caneca (ver foto). Se você unir os tecidos, preste atenção para que a medida final
continue 24x9,5cm;

Coloque o retângulo do tecido principal sobre a manta para patchwork. Faça um quilt ou
matelassê. Eu optei por um ponto decorativo formato coração;
Coloque o retângulo do forro (micro poá verde), lado direito com direito, sobre o da parte da
frente da caneca. Posicione a alcinha de tira de couro Círculo de 15 cm em uma das
extremidades. Alfinete e passe uma costura reta (um pé de máquina) em toda a volta do
retângulo, deixando uma abertura para desvirar;
Desvire, passe no ferro, feche a abertura com pontos invisíveis e faça uma costura de
acabamento (pesponto) em toda a volta.
Costure o botão que receberá a alça que abraça a caneca!!
Prontinho!! A caneca já recebeu um mimo!!
Abafador de vapor:

Você irá cortar uma circunferência de acordo com o tamanho da boca de sua caneca.
Eu cortei um 10 cm de diâmetro duas vezes no tecido cupcake e duas vezes no tecido micro poá
verde.
Coloque o círculo de estampa cupcake sobre a manta e posicione, direito com direito, o círculo
da estampa micro poá verde. Alfinete e passe uma costura (um pé de máquina) em toda a volta
da circunferência, deixando uma pequena abertura para desvirar;
Desvire, passe no ferro, feche a abertura com pontos invisíveis e faça uma costura de
acabamento (pesponto) em toda a volta.

Agora, capriche na decoração de sua mesa e convide suas amigas para um delicioso chá!!

