Tapeçaria Bordada

CINTO SMILE DESCOLADO

PARATAPET

POR SARAH LOPES DO @SARETY__ PARA ATELIÊ PINGOUIN

Para esse projeto, iremos utilizar a técnica da tapeçaria bordada na talagarça com a lã
PARATAPET, ideal para esse tipo de trabalho. Seguiremos um gráfico com referência de
desenho no estilo pixel/quadriculado. E quando fizer, nos marque com a #fiospingouin
e a artesã criadora da reeita em uma foto nas redes sociais pois amamos ver
e compartilhar os resultados de vocês!
Feito por Sarah, Feito por Paratapet, Feito com Pingouin

MATERIAL
Talagarça grossa ou fina (para o tamanho,
medir a largura e comprimento que deseja do cinto); 4 cores de Lã PARATAPET
(cores utilizadas nesse trabalho: Preto
100, Branco 002, Cinza 0802 e amarelo
205); Agulha de tapeçaria; Tecido para
forro, do mesmo tamanho definido para
o cinto; Fita adesiva; Alfinete, tesoura,
agulha e linha de costura.

NÍVEL
Básico/ Intermediário

4 nov. 100 g

PONTOS EMPREGADOS
Ponto Diagonal - Pontinho (Tapeçaria bordada)

EXECUÇÃO
1º ETAPA
Cortar a talagarça na medida desejada, e colocar fita adesiva em toda
a borda (isso ajuda à não abrir o fio durante o trabalho). E lembre-se de
deixar de 2 à 3 cm ao redor do bordado, para fazer os acabamentos.

2º ETAPA – COMEÇAR O BORDADO NA TALAGARÇA:
Usaremos como gráfico, o desenho abaixo:

FEITO COM PARATAPET

- Todo o trabalho, é bordado com o “Pontinho”, começando pelo canto
superior direito e faça um ponto diagonal, como na figura abaixo:

Sugerimos, fazer primeiro todos os smiles na cor preta, em seguida o preenchimento amarelo. E por último, preencha o fundo.
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3º ETAPA – FORRO E ACABAMENTOS
- Feito o bordado em toda a extensão da talagarça, podemos retirar a fita
adesiva de toda a volta.
- Em seguida, dobramos a sobra da talagarça para a parte de dentro e
fazer os acabamentos e alfinetar o tecido na tela, costurar ou colar o forro
com tecido plano. Aqui, foi escolhido um pedaço de jeans, pensando na
reciclagem do tecido.
- Para a costura, fazer o ponto invisível ou alinhavo.

FEITO COM PARATAPET

4º ETAPA – FINALIZAÇÃO
- Depois de costurado o forro do cinto, aplique um cordão ou uma ferragem
para fechar o cinto. Neste trabalho foi feito um cordão trançado com as
cores de paratapet usadas no trabalho. Costure os dois lados do cinto.
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Dica: Se tiver cintos que você não usa mais, pegue as ferragens dele para
utilizar no neste projetinho, ou faça o bordado no tamanho de um cinto que
já tenha e apenas aplique sobre ele. É uma ótima ideia para renovar aquele
cinto que está caído, e você não tem usado 😊
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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.
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