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BORDADO RUSSO/ PUNCH NEEDLE



ALMOFADA BORBOLETA 
PARATAPET 

POR RAÍSSA BRITO @CAASULO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

FIOS 
Lã paratapet 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 100 m
3 unidades 004 - cru
3 unidades 0100 - preto
1 unidade 0237 - verona
1 unidade 0514 cobalto
1 unidade - 0709 camurça
1 unidade - 305 - Romã

OUTROS MATERIAIS
Agulha para ponto russo
Tecido etamine
Cola branca
Bastidor
Tesoura

10 nov. 100 g ponto russo

BORDADO RUSSO/ PUNCH NEEDLE 
A atual tendência no mundo todo, o punch needle também conhecido como bordado russo, é uma 

técnica artesanal super fácil e prática de aprender. Um estilo de bordado de movimentação simples, 
você vai se surpreender com essa receita gratuita que a Raíssa do @caasulo criou para nosso ateliê. 

Uma almofada de borboleta linda! Confira a seguir, o passo a passo.



EXECUÇÃO

Confira  2 jeitos de fazer a almofada:

OPÇÃO 1

1. Transfira o risco para o tecido e coloque no bastidor. (Use carbono ou 
coloque contra um vidro que atravesse luz, por exemplo uma janela ou 
mesa de vidro) 
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Máquina de costura
Pincel
Tecido para forro
Enchimento para almofadas

OBS.: Quanto mais grossa for a sua lã, menos detalhes você consegue fazer no 
bordado.
Caso queira um trabalho detalhado, você pode utilizar a família que também dá 
um ótimo resultado.
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2. Comece a bordar pelos elementos menores e mais detalhados.
3. Contorne o desenho para depois preenchê-lo.

4. Contorne e preencha todos os elementos da asa. 
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5. Preencha 

6. Faça o mesmo no corpo da borboleta 
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7. Borde o fundo até onde o bastidor permitir 

8. Tire o bordado do bastidor e com ajuda de uma régua, faça 
um quadrado.de 40x40 cm 
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9. Preencha o restante 

10. Para arrematar: corte as sobras de fio do lado do avesso e com aju-
da de um pincel passe cola branca diluída em um pouco de água 
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11. Aguarde secar para fazer a costura.
12. Para a costura: corte um pedaço quadrado de tecido escolhido para 
forro considerando uma margem de costura (indicado 2,5cm)
13. Coloque o tecido de forro em cima do tecido bordado. O direito do 
bordado deve ficar para dentro, caso o tecido escolhido para forro con-
tenha estampa, coloque o direito do tecido virado para dentro. Direito 
com Direito. 

14. Faça costura reta nas laterais, deixando apenas um espaço de 7 cm 
sem costurar para poder desvirar o projeto e colocar o enchimento. Se 
quiser, pode usar a régua e fazer uma demarcação para a costura ficar 
mais reta
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15.Antes de desvirar o projeto, corte o que restou da margem de costu-
ra. foto 25,26
16. Projeto costurado, desvire pelo espaço sem costura e depois colo-
que enchimento. 
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17. Feche usando ponto invisível 

OPÇÃO 2

1. Transfira o desenho para o tecido utilizando papel carbono ou caneta 
fantasminha, coloque o tecido bem esticado no bastidor para começar 
a bordar.
2. Comece o bordado pelos detalhes da asa da borboleta que são meno-
res.
3. Contorne o elemento para depois preenchê-los.

DETALHES BORDADOS

1. Contorne o fundo da asa e preencha e faça o mesmo no corpo da 
borboleta.
2. Borboleta bordada, comece a bordar o fundo até onde onde o bastidor 
permitir.
3. Tire o bordado do bastidor e com ajuda de uma régua faça um qua-
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drado medindo 40x40 e borde o espaço restante. 40x40 cm é o 
quadrado bordado, é importante que o tecido tenha uma margem 
sem bordar para costura.
4. Bordado finalizado, é hora de fazer o arremate para que os 
pontos não se soltem.
5. Corte rente ao bordado todos os fios do avesso e em seguida 
passe cola branca diluída em um pouco de água com ajuda de um 
pincel.
6. Espere secar completamente a cola para fazer a parte da cos-
tura.

PARA A COSTURA

1. Corte um quadrado do mesmo tamanho do seu bordado, consi-
derando a margem de costura (indicado no mínimo 2,5cm de cada 
lado).
2. Coloque um quadrado em cima do outro, direito com direito e 
faça a costura reta nas laterais, você pode optar em fazer essa 
costura em cima do bordado, ou direto no tecido. Deixe apenas um 
espaço de 7cm sem costura, para desvirar e colocar o enchimento 
na almofada.
3. Antes de desvirar o projeto, corte a margem de tecido que 
sobrou.
4. Peça costurada e desvirada, coloque o enchimento e feche a 
abertura com costura invisível.

Almofada pronta!
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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


