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Acessório

Criação: Maria Cristina Silva p/Coats Corrente. 
Execução: Marina Kumasaka p/ Coats Corrente.

Tamanho: Único

Material:

Linha Anchor Mouliné (meada de 8m): nas  cores e quantidades 
indicadas na legenda.

Materiais adicionais:

Agulha Tapestry Corrente Milward nº 24.
Étamine Estilotex na cor branco com 24cm x 35cm.
Tecido de algodão na cor vinho com 24cm x 35cm.
Manta acrílica com 24cm x 35cm.
Linha Cadena para as costuras.
7 cm de velcro na cor cinza.
Máquina de costura.
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Pontos empregados no bordado

Ponto cruz e ponto-atrás.

Execução

Centralize o étamine e inicie o bordado seguindo o 

diagrama e a chave de sinais para distribuição das cores 

e dos pontos.

Cada quadrado no fundo do diagrama representa 1 

ponto cruz feito sobre 1x1 bloco de fios do tecido.

Montagem

Monte um sanduíche com o tecido vinho com o lado 

direito voltado para cima, o étamine com o lado 

bordado voltado para baixo e a manta acrílica, e passe 

um pesponto na borda superior. Vire o tecido vinho 

sobrepondo-o na manta acrílica e passe a costura à ferro 

para assentar. Marque 11cm abaixo da costura e dobre 

o étamine, direito com direito, na linha de marcação. 

Na mesma linha de marcação dobre o tecido vinho e 

a manta acrílica de forma que o tecido vinho fique 

direito sobre direito. Costure as laterais. Vire a peça para 

o direito de forma que a parte vinho fique no lado de 

dentro da necessaire.

Dobre aproximadamente 1cm da borda da aba para o 

avesso e costure toda a extensão com pesponto rente à 

borda. Pregue o velcro. Ponto cruz  c/ 3 fios da linha      Anchor Mouliné
(utilizar 2 meadas de cada cor)

Ponto-atrás  c/ 2 fios da linha      Anchor Mouliné

(utilizar 1 meada da cor)
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