
GEOMÉTRICO 
E ACOLHEDOR



TAPETE COLORIDO PUNCH NEEDLE
PARATAPET

POR DRAÍSSA BRITO DO @CAASULO  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

FIOS
Lã PARATAPET 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 
100 m
1 meada de cada cor: 605,004,404,402
,2643,213,2343,1276 (ou 8 meadas nas 
cores que preferir)

OUTROS MATERIAIS
Talagarça fina - 80x60 - TAMANHO 
TAPETE PRONTO: 40X60/ agulha média 
para punch needle nº4mm/ tesoura/ 
cola branca/ pincel ou espátula / feltro 
para forro / cola silicone (opcional)/ fio e 

Para ambientes mais acolhedores e modernos. Confira o passo a 
passo para confeccionar um tapete geométrico e colorido criado pela 
artesã Raíssa Brito, expert na técnica do Punchneedle/bordado russo. 

Esta peça é feita exclusivamente com a lã Pingouin PARATAPET.

Feito por Raíssa, Feito com PARATAPET, Feito com Pingouin

8 nov. 100 g 4  mm
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agulha para costura / caneta de ponta grossa / cola de tecido / bastidor ou 
chassi (opcional) 

TAMANHO TAPETE PRONTO: 
40X60

EXECUÇÃO
1- Imprima o risco e passe para a tela talagarça com ajuda de uma caneta 
de ponta grossa 

2- Você pode optar em esticar a talagarça em um chassi de quadro ou 
bastidor.  Como a talagarça é uma tela mais encorpada, é possível bordar 
sem bastidor. 
3- O direito (parte da frente) do projeto será em ponto relevo (argolinha), 
então vamos bordar pelo avesso.
4 - Comece a bordar por etapas, contorne cada triângulo e depois 
preencha-o.
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5 - Siga bordando os espaços até preencher todo o tapete.
6 - Parte bordada finalizada, é hora de arrematar os pontos 

7 - Corte as sobras de fios que ficam no avesso do projeto 
8 - Passe duas demãos de cola branca no avesso com ajuda de pincel ou 
espátula e espere secar completamente 



9- Deixe uma margem de talagarça de pelo ao menos 2cm para fazer o 
acabamento do tapete 

10 - Costure a margem da tela para dentro com ajuda de uma agulha e fio 
para costura (usei 2 cabos de fios para ficar mais reforçado) 
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11- Com a cola de tecido, cole o feltro no forro do tapete 

12 - Passe um alinhavo nas laterais pegando o tecido do forro mais borda-
do para que fique um acabamento mais resistente 
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13 - Se quiser, você também pode colocar alguns pontinhos de cola de 
silicone para o tapete não ficar escorregando 

14- Vire a peça no direito (frente), caso tenha algum ponto mais elevado 
que o outro, você pode cortá-lo. Para dar mais definição ao desenho, com 
o auxílio da ponta da tesoura, ajeite os pontos 

15 - Pronto, tapete finalizado! 

OBS.: * Esta peça é 
lavável, recomen-
dado a lavagem a 
mão e não colocar 
na máquina de lavar/
secar para que não 
danifique a trama. 

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.
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