Decoração

Tamanho: Único
Material:
Linha Anchor Mouliné (meada de 8m): nas cores e quantidades
indicadas na legenda.
Materiais adicionais:
Agulha Tapestry Corrente Milward nº 22.
Étamine Döhler na cor branco com 144 cm x 19 cm, 74 cm x 19 cm.
Tecido de algodão na cor branco com 144 cm x 240 cm (lençol), 74 cm
x 50 cm (frente da fronha), 72 cm x 50 cm (parte externa das costas da
fronha) e 24 cm x 50 cm (parte interna das costas da fronha).
Viés na cor ferrugem.
Bordado inglês na cor branco com 6 cm de largura.
Linha Cadena para as costuras.

Jogo de cama solteiro branco p. cruz flores e
vagonite. ( CF AN6 2961 )
Criação e Execução: Aparecida M. Navas
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Execução

Aplique o viés nas bordas superior e inferior da étamine.
Faça a bainha ao redor do tecido de algodão.Aplique o
barrado de étamine com o bordado inglês intercalado
atrás no avesso da parte superior do tecido de algodão
formando a vira.
Fronha
Aplique o viés nas bordas superior e inferior da étamine.
Aplique o barrado de étamine com o bordado inglês
intercalado atrás na parte superior do tecido de algodão
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étamine

bordado inglês
tecido de algodão

Chave de sinais

FRONHA(frente)

Ponto cruz c/ 3 fios da linha
(utilizar 1 meada de cada cor)
- 00302
- 00308
(utilizar 3 meadas da cor)
- 00333
(utilizar 2 meadas da cor)
- 09046

Anchor Mouliné

70 cm

tecido de algodão
220 cm

Lençol

LENÇOL
tecido de algodão

48 cm

Montagem

bordado inglês

48 cm

Centralize os barrados de étamine e inicie os bordados
seguindo o diagrama, a chave de cores e a chave de
sinais para distribuição das cores e dos pontos.Borde
primeiro o vagonite e em seguida o ponto cruz.Repita o
intervalo indicado mais 10 vezes para o lençol e mais 6
vezes para a fronha.

140 cm
étamine

19 cm

Ponto cruz e Vagonite

reservado para a frente.Faça a bainha nas aberturas
das partes das costas. Una frente e costas pelo avesso,
sobrepondo as partes das costas. Vire para o direito.Ao
término do trabalho, passe as peças pelo avesso com o
auxílio de um pano úmido.

19 cm

Pontos empregados no bordado

Jogo de cama solteiro branco p. cruz flores e
vagonite.

FRONHA
(costas)
68 cm
19 cm

Chave de cores
Vagonite c/ a linha Anchor Torçal Pérola
(utilizar 1 meada de cada cor)
- 00044
- 00268
- 00267
- 00254
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Jogo de cama solteiro branco p. cruz flores e
vagonite.
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repet

Página 3 de 5

Jogo de banho branco ponto cruz flores na cerca.

repetir este intervalo
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Jogo de banho branco ponto cruz flores na cerca.
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