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BOLSINHA PUNCH NEEDLE
PARATAPET

POR RAÍSSA BRITO DO @CAASULO  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

Fios
Lã PARATAPET 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 
100 m
1 novelo cor 237/ 1 novelo cor 004/ 1 
novelo cor 487/ 1 novelo cor 606

Outros materiais
Agulha punch needle média (4mm) / 
30x30 tecido para bordar - linho misto 
ou etamine / tecido para forro - algodão 
cru ou tricoline / cola branca / pincel 
ou espátula / tesoura/ agulha e linha de 
costura/ agulha de tapeceiro / alça para 

Também conhecido como bordado russo, o Punch Needle é uma super ten-
dência artesanal e uma técnica fácil de aprender. Confira a receita de uma 

bolsinha super charmosa e descolada que a artesã Raíssa Brito preparou para 
você com a nossa lã ideal para projetos de tapeçaria: PARATAPET.

Feito por Raíssa, Feito com PARATAPET, Feito com Pingouin

4 nov. 100 g 4 mm



FEITO COM PARATAPET

bolsa - corda de algodão ou tira de couro ecológico / chassi ou bastidor / 
papel carbono (ou mesa de luz) 

EXECUÇÃO
Transfira o risco para o tecido com ajuda de uma mesa de luz ou papel 
carbono 

Estique o tecido no chassi ou bastidor 



FEITO COM PARATAPET

Comece a bordar uma cor por vez, contorne e depois preencha 



FEITO COM PARATAPET

Desenho todo bordado, retire o tecido do bastidor/chassi 



FEITO COM PARATAPET

Corte os fios para arremate 

Passe cola no avesso do bordado e espere secar 



FEITO COM PARATAPET

Faça duas partes bordadas, então repita esse processo por duas vezes 

Partes secas, corte o tecido deixando uma margem de pelo ao menos 2cm 
para fazer o arremate. 

Faça a marcação de onde será a abertura da bolsa, corte o tecido para 
conseguir costurar a margem para dentro 



FEITO COM PARATAPET

Com auxílio de uma agulha e linha de costura, passe um alinhavo seguran-
do o tecido junto com o bordado 

Corte o tecido do forro, com uma margem um pouco maior do que o tama-
nho da bolsa, para que consiga fazer a costura do forro 

Dobre uma pequena margem do tecido de forro e faça uma costura invisí-
vel na parte da abertura da bolsa, unindo os tecidos 



FEITO COM PARATAPET

Costure apenas a parte da abertura e deixe o resto do tecido do forro solto, 
faça isso nas duas partes 

Coloque aos dois bordados com as partes viradas para dentro (direito com 
direito) para terminar a costura do forro 

Junte os dois tecidos de forro e faça uma costura bem reforçada entre 
eles, lembrando de reforçar os pontos no começo e final 



FEITO COM PARATAPET

Tecido de forro costurado, desvire a bolsa (nessa parte, o forro já estará 
costurado) 

Bolsa desvirada, com a ajuda de alfinetes ou grampos, junte os tecidos de 
margem da bolsa para uni-las.

Com ajuda de uma agulha de tapeceiro, com a lã, comece a costurar a late-
ral da bolsa. Esta costura irá cobrir a margem do tecido e também unir as 



FEITO COM PARATAPET

COSTURA FINALIZADA, HORA DE COLOCAR A ALÇA. 
Faça dois furinhos na alça de couro, com ajuda de um alicate ou tesoura e 
passe uma costura para fixar a alça na bolsa 

Prontinho! Peça finalizada 
😊
OBS.: Se quiser, você pode usar um fecho de imã para manter a bolsinha 
fechada 
Para realçar melhor a divisão de cores, após bordado feito, com auxílio da 
ponta da tesoura ajeite os pontos.



@caasulo  +

C A A S U L O 
risco gratuito

comercialização proibida 





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.
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