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CARTÃO DE NATAL BORDADO
BELLA

POR @MEIOFIO_  PARA ATELIÊ PINGOUIN

A árvore de Natal traz consigo o simbolismo da vida e fertilidade. 
Vamos desejar “Boas Festas” através do carinho das artes manuais 
bordando cartões para nossos amigos e familiares? 
Faz bem para quem faz e para quem recebe. 

MATERIAL    

- Fio Bella nas cores verde e amarela. 
Mas use o que a sua imaginação quiser, essa linha 
conta com diversas tonalidades de cores. 

-  Agulha de costura número 01

- Tesoura 

- Papel mais durinho, usamos Kraft tamanho 25x18cm. Pode ser carto-
lina, papel cartão, canson. Veja o que tem em casa!
- bandeja de isopor ou espuminha ou EVA para te auxiliar na furação. 
- fita adesiva
-cola 

1 mm2 nov. 200 g



Para os dois modelos inicie da 
mesma forma:

01. Dobre o papel kraft 
25x18cm ao meio, resultando 
em um cartão de 12,5x18cm

02. Para facilitar a furação 
coloque no interior do cartão 
uma espuminha ou  EVA ou 
pedaço de bandeja de isopor. 

03. Fixe com fita adesiva e fure 
no centro de todas as bolinhas.
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BORDADO MODELO 01:

01. Corte um pedaço de 
aproximadamente 80cm 
(variação por carreira)  e com 
fio simples, sem nó na ponta, 
inicie o bordado de trás para 
frente no furo central inferior.  
Deixe um pouco de fio na par-
te de trás que será amarrado 
na finalização.
Iremos bordar um triângulo 
de cada vez. 

02. Siga o diagrama, sempre ligando o centro  
com as extremidades, retornando ao centro. 

03. Finalize amarrando com fio inicial e corte. 
Iremos fazer o mesmo em todos os triângulos
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BORDADO MODELO 2:

01. Corte um pedaço de aproximada-
mente 65cm (variação por carreira)  e 
com fio simples, sem nó na ponta, inicie 
o bordado de trás para frente no furo 
inferior direito.  Deixe um pouco de fio 
na parte de trás que será amarrado na 
finalização.
Iremos bordar cada carreira separada
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02. Vamos bordar as diagonais para 
um lado e depois retornar formando 
os “v”s

03. Para finalizar vamos amarrar 
com o fio inicial. 
Borde as demais carreiras da mes-
ma maneira. 

PARA BORDAR A ESTRELA, 
NOS DOIS MODELOS:

 01. Corte um pedaço de aproximadamente 
35cm e com fio simples, sem nó na ponta,  inicie 
o bordado de trás para frente no furo central.  
Deixe um pouco de fio na parte de trás que será 
amarrado na finalização.
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02. Ligue as pontas ao centro, isso é, 
retorne sempre ao centro. 

03. Para finalizar vamos amarrar com o 
fio inicial.

Se você desejar, para dar acabamento 
cole um forro de papel, 11x17cm no 
fundo. Escondendo o avesso. 
Boa Diversão!
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Lavagem manual. Temperatura máxima de 40˚C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro

.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro .

É permitido a limpeza a úmido profissional.



SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br

fiospingouin


