
Arte com 
Punch Needle



TAPEÇARIA DE PAREDE
PARATAPET

POR RAÍSSA BRITO DO @CAASULO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

FIOS 
Lã paratapet 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 100 m
1 nov. cor 619/ 1 nov. Cor 1278/ 2 nov. cor 2717

OUTROS MATERIAIS
Tecido - algodão ou etamine 
Chassi de tela ou bastidor de bordado
Tesoura
Cola branca
Pincel 
Agulha de costura 
Alfinetes 
Linha de costura 
Percevejo (se for usar chassi) 

A atual tendência no mundo todo, o punch needle também conhecido como bordado 
russo, é uma técnica artesanal super fácil e prática de aprender. Confira essa receita 

e risco gratuitos dessa folha em tapeçaria que a Raíssa do @caasulo 
criou para nosso ateliê com PARATAPET. 

4 nov. 100 g



TAMANHO
30x40 cm

EXECUÇÃO

1. Coloque o tecido bem esticado no bastidor ou chassi (use percevejo 
ou grampo para prender o tecido) e passe o risco para o tecido, usando 
um carbono ou mesa de luz. 

2. Coloque o fio na agulha e comece bordando o contorno da folha.

3. Depois de bordado todo o contorno da folha, comece a preencher o 
desenho. 
de forma livre ou circular.  
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4. Preencha aos poucos até todo o desenho da folha estar bordado.

5. Folha bordada, repita o mesmo processo de bordar o contorno do desenho 
para depois preenche-lo.

6. Preencha os espaços aos poucos e sempre que for necessário, segure o fio 
do avesso e puxe a agulha para corta-lo. Assim você consegue preencher os 
espaços menores. 



7. O prendimento feito é hora 
de bordar o fundo se quiser.

8. Com o Bordado finalizado, 
tire do bastidor/chassi.
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9. Vire o bordado do avesso e corte os todos fios bem rente ao bordado.

10. Passe cola branca diluída em um pouco de água (cuidado para não deixar 
muito líquida) e com ajuda de um pincel, passe a cola por todo avesso do 
bordado e espere secar.

11. Para fazer o acabamento, deixe uma margem de tecido de pelo ao menos 
2cm nas laterais. 
dobre duas vezes essa margem, como se fosse costurar uma barra de roupa.
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12. Coloque alfinetes segurando essa margem de tecido no bordado e com dois fios 
na agulha, alinhave toda a lateral. 
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Se quiser, pode colocar um tecido colado ou costurado para forrar o bordado. 
Você também pode colar uma placa de MDF ou mandar emoldurar. 

No meu caso, mandei emoldurar, mas não é necessário, você consegue pregar este 
bordado na parede tranquilamente dessa outra forma. 

*Média do custo de moldura: R$35 
Confira o vídeo de apoio: (link)

Gostou? Se fizer já sabe, ao postar seu trabalho finalizado, marque a @fiospingouin e 
a artesã nas suas redes sociais pois AMAMOS ver o trabalho de vocês!

Feito com amor, Feito com PARATAPET, Feito com Pingouin.





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


