
CORES DE 
OUTUBRO



ALMOFADA SÂNDALO
PARATAPET

POR @CAASULO PARA PALETA DE CORES PARATAPET @SANDALOECEDRO

MATERIAL  
5 novelos de lã Paratapet nas cores: 409 
Changaí/ 404 Violácea/ 701 Nínive/ 605 
Sândalo/ 706 Avelã
Agulha média para punch needle nº 4mm
Tecido para bordar: linho misto ou etamine 
Tecido para forro - min 40x40 
Tesoura / cola branca / pincel ou espátula / 
alfinetes/ enchimento de almofada / papel 
carbono para passar risco /fio e agulha 
para costura / chassi ou bastidor 

TÉCNICA
Bordado russo/ Punch needle

As cores da paleta de outubro com a lã PARATAPET decorando uma linda 
almofada feita na técnica do punch needle! Confira a seguir o passo a passo 

criado pela artesã Raíssa com a paleta de cores sugerida pela querida Júlia. E 
se fizer essa peça, já sabe: nos marque em um post nas redes sociais, amamos 

ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal <3

Feito com amor por Raíssa, Feito com PARATAPET, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 4 mm



FEITO COM PARATAPET

TAMANHO  
40 x 40 cm

EXECUÇÃO

1. Passe o risco para o tecido através do papel carbono ou mesa de luz e 
estique-o no bastidor ou chassi.
OBS.: Importante que o tecido fique bem esticado para bordar. 

2. Escolha um elemento e comece a bordá-lo, fazendo primeiro o contorno 
para depois preenchê-lo. 



FEITO COM PARATAPET

3. Borde até que o elemento esteja completamente preenchido.

4. Escolha outro elemento e siga a mesma dinâmica, de contorna-lo e 
depois preenchê-lo.



FEITO COM PARATAPET

6. Você também pode optar por fazer os detalhes depois, por cima do bor-
dado como por exemplo as imagens a seguir:

7. Com a parte bordada finalizada é hora de tirar o tecido do chassi ou 
bastidor.

8. Vire o projeto no avesso e corte os fios que ficaram bem rente ao bordado.



FEITO COM PARATAPET

9. Em um recipiente, dilua a cola branca em um pouco de água para facili-
tar a aplicação.
10. Com o auxílio de um pincel chato, passe a cola por todo o avesso do 
bordado.
11. Espere a cola secar completamente para fazer a parte da costura da 
almofada.

12. Com a cola seca, corte o tecido que será usado para o forro do projeto 
(no caso algodão cru) do mesmo tamanho da almofada, considerando a 
margem de costura e coloque o tecido em cima do projeto: direito com 
direito (parte que será a frente do bordado).



FEITO COM PARATAPET

13. Alfinete as laterais do projeto para passar a costura a máquina.
14. Passe a costura da máquina em cima ou bem rente ao bordado. 
15. Lembre-se de deixar uma abertura sem costura, para poder desvirar o 
projeto e colocar enchimento.
16. Corte o excesso de margem de tecido para desvirar o projeto.
17. Desvire o projeto pela abertura e coloque o enchimento.



FEITO COM PARATAPET

18. Enchimento colocado, com a ajuda de alfinetes ou presilhas, junte os 
dois tecidos (do bordado e do forro) para fazer uma costura invisível e 
finalizar o projeto.

Projeto finalizado!









CAASULO





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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