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Criação (ponto cruz): Aparecida M. Navas p/ Coats Corrente 
Execução (ponto cruz): Aparecida M. Navas

Tamanho: Único

Material:
•	 Linha	Anchor Mouliné, nas cores e quantidades indicadas na 
chave	de	sinais.
•	 Agulha	Tapestry	Corrente Milward nº	124.
•	 Étamine	na	cor	branco,	da	Estilotex,	com	50	cm	x	16	cm	
(pano	de	copa),	42	cm	x	16	cm	(barrado	do	bate-mão),	15	cm	x	14	cm	
(parte	superior	do	bate-mão)	e	20	cm	x	16	cm	(luva).
•	 Pano	de	copa	ref.	4201/U,	da	Estilotex,	na	cor	branco	com	47	
cm	x	67	cm.
•	 Tecido	atoalhado	na	cor	branco	com	42	cm	x	48	cm	(bate-
mão).
•	 Tecido	para	patchwork	Coats	Corrente	na	cor	2400011-10660	
(xadrez)	com	50	cm	x	11	cm	(para	a	barra	do	pano	de	copa),	42	cm	x	6	
cm	(para	barra	do	bate-mão),	15	cm	x	15	cm	(para	as	costas	da	parte	
superior	do	bate-mão)	e	20	cm	x	33	cm	(2	peças	para	a	luva).
•	 Tecido	de	algodão	na	cor	branco	com	20	cm	x	33	cm	(2	
peças	parao	forro	da	luva).
•	 Manta	acrílica	com	14	cm	x	15	cm	(parte	superior	do	bate-
mão)	e	20	cm	x	x	33	cm	(2	peças	para	a	luva).
•	 Viés	na	cor	amarelo.
•	 Renda	de	algodão	na	cor	branca	com	1,5	cm.

Técnicas empregadas
•	 Ponto	cruz	e	ponto-atrás.

Anchor

Bordado 

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Execução

•	 Centralize	 os	 barrados	 de	 étamine	 e	 inicie	 os	

bordados	seguindo:	o	diagrama	1	para	o	pano	de	copa	e	

o	bate-mão,	o	diagrama	2	para	a	parte	superior	do	bate-

mão	e	para	a	luva,	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.

•	 Ao	 término	 do	 trabalho,	 passe	 as	 peças	 pelo	

avesso	com	o	auxílio	de	um	pano	úmido.

Montagem

Pano	de	copa

•	 Na	faixa	de	tecido	xadrez,	vire	1,5	cm	das	laterais	

para	o	avesso	e	vinque	com	um	ferro	de	passar.	Pregue	

uma	das	bordas	atrás	da	parte	inferior	do	pano	de	copa,	

2,5	 cm	 acima	 da	 borda.	Dobre	 o	 restante	 da	 faixa	 de	

tecido	para	o	direito	e	prenda	com	alfinetes	formando	o	

barrado	com	7,5	cm.

•	 Pregue	o	viés	nas	beiradas	superior	e	inferior	da	

étamine.

•	 Pregue	 a	 faixa	 de	 étamine	 na	 parte	 inferior	

do	pano	de	 copa	 7	 cm	 acima	da	borda	 com	a	 renda	

intercalada	atrás	da	borda	inferior.

Bate-mão

•	 Para	 a	 parte	 superior,	 sobreponha	 a	 étamine	

e	 a	 manta	 acrílica	 e	 pregue	 o	 viés	 na	 borda	 inferior,	

compondo	a	frente	da	parte	superior	do	bate-mão.

•	 Dobre	2	cm	da	barra	do	 tecido	xadrez	para	o	

avesso	e	vinque	com	um	ferro	de	passar,	compondo	as	

costas	da	parte	superior	do	bate-mão.

•	 	Alinhave	a	borda	superior	do	tecido	atoalhado	

e	puxe	para	franzir	até	que	fique	com	15	cm.

•	 Sobre	 uma	 superfície	 uniforme	 coloque	 as	

costas	 da	 parte	 superior	 com	 o	 avesso	 para	 cima,	

sobre	a	barra	vincada,	alinhe	a	parte	franzida	do	tecido	

atoalhado,	sobre	tudo	coloque	a	frente	da	parte	superior	

com	o	viés	sobre	a	parte	franzida	do	tecido	atoalhado.	

Alinhe	as	bordas	e	alinhave	em	“X”	para	que	as	partes	

não	deslizem	durante	a	costura.

•	 Recorte	os	cantos	superiores	da	parte	superior	

do	bate-mão	arredondando-os.

•	 Costure	a	barra	da	parte	superior	do	bate-mão	com	

pesponto	nas	2	bordas	do	viés.

•	 Pregue	uma	das	bordas	da	faixa	de	tecido	xadrez	

para	a	barra	atrás	da	parte	inferior	do	tecido	atoalhado,	1,5	

cm	acima	da	borda.	Dobre	o	 restante	da	 faixa	de	 tecido	

para	 o	 direito	 e	 prenda	 com	 alfinetes,	 para	 compor	 o	

barrado	com	4,5	cm	de	largura.

•	 Aplique	 o	 viés	 nas	 bordas	 superior	 e	 inferior	 da	

faixa	de	étamine.

•	 Pregue	 a	 faixa	 de	 étamine	 na	 parte	 inferior	 do	

tecido	 atoalhado	 4,5	 cm	 acima	 da	 borda	 com	 a	 renda	

intercalada	atrás	da	borda	inferior.

•	 Pregue	 o	 viés	 contornando	 as	 laterais	 e	 parte	

superior	do	bate-mão.

•	 Feche	14	cm	de	viés,	dobre-o	ao	meio	e	prenda	as	

pontas	centralizadas	atrás	da	parte	superior	do	bate-mão	

formando	a	alça.

Luva

•	 Pregue	o	viés	na	borda	inferior	da	étamine.

•	 Pregue	a	étamine	com	o	viés	 virado	para	a	parte	
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interna	do	tecido	xadrez	reservado	para	a	frente	da	luva.

•	 Para	a	frente,	sobreponha	o	tecido	para	forro,	a	

manta	acrílica	e	a	frente	e	alinhave		de	um	canto	inferior	

para	 o	 canto	 superior	 oposto,	 alinhave	 ao	 contrário	

formando	um	“X”	para	manter	as	partes	unidas.

•	 Monte	outra	peça	igual	para	as	costas.

•	 Corte	 no	 papel	 um	molde	 para	 a	 luva	 com	 as	

medidas	indicadas	no	esquema.	As	medidas	do	molde	já	

respeitam	a	margem	de	costura.

•	 Risque	o	molde	no	avesso	da	frente	e	em	seguida	

risque	o	molde	espelhado	no	avesso	das	costas.	Corte	as	

peças	e	passe	um	 ziguezague	à	máquina	 ao	 redor	das	

peças	para	unir	as	partes.	Retire	os	alinhavos.

•	 Sobreponha	frente	e	costas,	direito	com	direito,	

costure	 aproximadamente	 20	 cm	 da	 lateral	 interna	 da	

luva	(lado	do	polegar)	começando	da	base.

•	 Abra	a	luva	e	pregue	o	viés	na	base	contornando	

os	arredondados	das	laterais	externas.

•	 Corte	 uma	 tira	 do	 viés	 com	 16	 cm,	 costure	 a	

lateral	 para	 fechar	 formando	 uma	 tira,	 dobre	 a	 tira	 ao	

meio	para	formar	a	alça	deixando	as	pontas	alinhadas.

•	 Coloque	a	alça	sobre	o	avesso	da	frente	da	luva,	

alinhando	as	pontas	com	a	borda	da	lateral	externa	um	

pouco	acima	do	final	da	curva	com	o	viés,	fixe	a	alça	com	

um	alfinete.

•	 Dobre	 novamente	 a	 luva,	 direito	 com	 direito,	

costure	ao	redor.

•	 Vire	para	o	direito.
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Ponto cruz c/ 3 fios da linha                 Mouliné
(utilizar 1 meada de cada cor)

Chave de sinais

Ponto-atrás c/ 2 fios da linha                 Mouliné
(utilizar 1 meada de cada cor)
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