
Amor em  forma
de tapete



TAPETE PUNCH NEEDLE
PARATAPET

POR RAÍSSA BRITO DO @CAASULO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

FIOS
Lã PARATAPET 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 100 m
- 03 novelos rosé- cor 302
- 05 novelos malva - cor 602
- 08 novelos cru - cor 004
- 02 novelos barroco- cor 2717 

OUTROS MATERIAIS
Tecido etamine de comprimento 1m e 20cm 
Grampeador de tapeceiro ou percevejo
Fita adesiva
Papel carbono de costura (maior que A4)
Tesoura
Cola branca escolar

Também conhecido como bordado russo, o Punch Needle é uma super tendência 
artesanal e uma técnica artesanal fácil de aprender. Confira a receita e risco gratuitos 

que a Raíssa Brito preparou para você desse tapete repleto de amor e carinho feito 
com nosso PARATAPET.

Feito por Raíssa, Feito com PARATAPET, Feito com Pingouin

1 nov. 100 g



Pincel 
Feltro ou outro tecido para forro
Linha e agulha de costura
Chassi de madeira como bastidor, grampeador ou percevejo. (opcional) 

EXECUÇÃO

1. Imprima as folhas do risco (ao final dessa receita) e cole 

2. Junte as folhas de carbono, mas evite colocar muita fita adesiva, pois 
a parte onde colocada não pega o carbono 

FEITO COM PARATAPET



FEITO COM PARATAPET

3. Junte o carbono com a folha de risco e coloque o tecido por baixo.
OBS.: Importante que a parte brilhosa do carbono ficar para baixo para 
funcionar 

4. Com uma caneta ou lápis, passe o risco para o tecido 

5. Depois do risco passado, se necessário conserte ou reforce os traços. 



FEITO COM PARATAPET

6. Vamos usar um chassi de quadro como bastidor, mas você pode 
escolher fazer sem. 

7. Para prender o tecido no chassi, é necessário usar um grampeador de 
madeira ou então percevejos  



FEITO COM PARATAPET

8. Estique e prenda o tecido no chassi 

9. Aqui usamos um chassi de 100x70cm e não cabe todo o desenho 
nele, então borde o que conseguir com o bastidor e tirar depois esse 
tecido do chassi e continuar a bordar.



FEITO COM PARATAPET

10. Tecido esticado no chassi, é hora de começar a bordar!
Para bordar, escolha um elemento desenhado, risco disponível ao final 
desse PDF. Faça o contorno e depois o preenchimento.
DICA: Inicie pelo elemento maior que é a folha da costela de adão.



FEITO COM PARATAPET

11. Neste projeto o ponto reto é o avesso, então use o ponto relevo 
sendo o direito sendo assim, borde pelo avesso. 

12. Aproveite a lã verde na agulha para fazer o outro detalhe desta cor. 



FEITO COM PARATAPET

13. Troque a cor do fio e fazer o mesmo esquema de contornar o ele-
mento para depois preenchê-lo



FEITO COM PARATAPET

14. Se algum desenho estiver em cima da madeira do chassi como nas 
imagens acima, deixe para bordar sem bastidor depois. 
15. Siga bordando os outros elementos.

16. Com todos os elementos preenchidos, é a hora de bordar o fundo do 
tapete.



17. Para fazer o fundo, preencha por etapas.
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18. Assim que terminar de bordar tudo que conseguir dentro 
do bastidor, retire os grampos (ou percevejos) para continuar a 
bordar o restante.
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19.  Finalizando toda a parte bordada vamos para os arremates.

20. Para arrematar o tapete vamos precisar de cola, um pouco de 
água e um pincel.

FEITO COM PARATAPET



20. Dilua a cola em um pouco de água, não é recomendado deixar 
muito aguada para não correr o risco de vazar para o lado direito 
do projeto. 
21. Tapete virado no avesso.

22. Passe a cola em todo o avesso, com auxílio de um pincel (pode 
ser um pincel maior)

FEITO COM PARATAPET



23. Espere a cola secar e passe mais uma demão.
24. Tapete seco, vamos cortar o tecido deixando uma margem de 
pelo ao menos 2cm. 

25. Faça um picote em toda a volta nesse tecido de margem.

26. Passe cola pura para colar o tecido no bordado 
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27. Faça isso em toda a volta 

28. E espere secar completamente.
29. Projeto seco, cole o tecido de forro (no caso estou usando 
um feltro)

30. Para colar o tecido no bordado, você pode usar cola de 
tecido ao invés da branca para não correr o risco de manchar. 
Uma outra opção para essa colagem é um spray de cola usa-
do para patchwork. 
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31. Para finalizar o acabamento, faça um alinhavo em toda a volta do 
tapete pegando o tecido de forro e o tecido do bordado.

OBSERVAÇÕES

- Se você perceber que existe algum ponto no direito do projeto maior 
que o outro, você pode cortá-lo
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- Se o seu desenho estiver com os pontos "bagunçados" você pode com 
a ajuda de uma tesoura ajustá-los

- Posições para bordar projetos grandes 
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- Como preencher um elemento:

FEITO COM PARATAPET

- Para melhor entendimento dessa receita, assista ao vídeo de apoio 
que você encontra no canal no YOUTUBE da FIOS PINGOUIN



FEITO COM PARATAPET













































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
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CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
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