
Abadá Zero Waste
(sem gênero) 

Criação - Rico Bracco
Execução - Rico Bracco
Tamanho - Único
Material:

• 1 caixa de Drima EcoVerde (linha da 
branca, especificamente)
• 1,5m de tela de linho, ou tela de algodão. 
• fita métrica 
• giz ou lápis para riscar
• tesoura para tecido. 
• ferro de passar 
• agul• agulha de costura nº8 ou máquina de 
costura

Técnica: Costura

Coats

Drima Eco Verde

Marca:

Tema:



Passo a passo:

1- Dobre o tecido ao meio no sentido da largura e dobre novamente ao meio no sentido do 
comprimento, formando assim um retângulo. 

2- No cent2- No centro da dobra do tecido (onde todos os lados se sobrepõem sem formar as pontas soltas), 
meça com a fita métrica 9cm no sentido horizontal e 9cm na vertical, fazendo uma marcação com o 
giz ou lápis, logo após una esses pontos formando 1/4 de um círculo (pode usar um pires, um copo 
ou uma xicara para auxiliar). 

3- Ainda com o tecido dobrado, corte sobre o risco feito com o giz e reserve esse corte. 

4- Abra o tecido e passe a ferro todas as bordas, fazendo duas dobras de 2cm de largura cada. 

5- Para costurar podemos usar uma agulha de mão núme5- Para costurar podemos usar uma agulha de mão número 8 ou mesmo a máquina de costura reta 
(doméstica ou industrial). Passamos um comprimento de linha na agulha (não tão longo para evitar 
os temidos nós), e executamos um ponto alinhavo, passando a agulha de um lado para o outro na 
borda dobrada do tecido sempre avançando no sentido da bainha. 
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6- Com as bainhas prontas vamos para o acabamento do decote: com aquele retalho de tecido que 
cortamos no passo 3, vamos riscar o viés para o acabamento. Para isso, basta dobrar o tecido na 
diagonal encontrando assim o ângulo de 45º, marcando várias tiras de 3,5cm de largura (é 
importante que seja cortado assim, pois neste sentido o tecido tem capacidade elástica). 
Una a ponta destas tiras para ganhar comprimento suficiente para aplicarmos no perímetro do 
decote. 

7- Com o viés montado vamos aplicar no decote: alinhe a bo7- Com o viés montado vamos aplicar no decote: alinhe a borda do viés e a borda do decote, 
fazendo o mesmo ponto alinhavo utilizado na bainha, porém agora, ocupando apenas 0,5cm em 
relação a borda, deixando a costura mais estreita. 

8- Finalizada a aplicação vamos fazer o acabamento do viés: dobre a borda que não foi costurada no 
decote com 0,5cm de largura, tombando o tecido rente a costura que foi feita para aplicar o viés no 
decote.
mamarcamos 28cm, fazendo assim a marcação da cava/manga. Costure com o ponto alinhavo da borda 
da bainha até a marca da cava/ manga. 
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9- Com todos os acabamentos de borda prontos, vamos marca o buraco da cava/ manga e costurar 
as laterais: dobre o tecido ao meio no sentido do comprimento, marcando nas laterais com a fita 
métrica, das bordas para dentro 10cm de largura, riscando com o giz. Nesta mesma linha, do ombro 
(na dobra de tecido) para baixo, marcamos 28cm, fazendo assim a marcação da cava/manga. Costure 
com o ponto alinhavo da borda da bainha até a marca da cava/ manga. 

10- Seu Abadá Zero Waste sem gênero está pronto, agora é só customizar como quiser!

correntecoats.com.br

Abadá Zero Waste


