
Máscara de Carnaval
em Papel Bordado

Criação - Sarah Ferrigo
Execução - Sarah Ferrigo
Tamanho - Único
Material:

• Blister Tricolor de meadas Anchor Mouliné, ou cores e 
quantidades a seu gosto (por exemplo, utilizamos blisters 
M0012 e M0013, com meadas 00048, 00110, 00176).
• Papel Kraft 300g (ou alternativas que tiver em casa 
como tampa de caixa de sapato, caixa de cereal, etc);
• Lápis, borracha, tesoura;
• Agulha de costura a mão de sua preferência;
•• Alfinete de cabeça (opcional, para fazer os furos no 
papel);
• Esponja ou algum material macio (para apoiar o papel 
na hora de fazer os furos);

Técnica: Bordado

Coats

Blister Tricolor
Anchor Mouliné

Marca:

Tema:



Passo a passo:

1- Desenhe à mão livre ou imprima em papel comum o molde da máscara de sua preferência (é 
possível encontrar modelos disponíveis gratuitamente na internet). 

2- Transfira o risco do molde para o papel Kraft e recorte. Você pode usar lixa de unha para suavizar 
os serrilhados que ficarem do recorte na parte dos olhos.

3- Faça desenhos de sua p3- Faça desenhos de sua preferência na máscara. Se não quiser desenhar à mão livre, você pode 
usar carbono de papel ou tecido para transferir o desenho. 

4- Pense nos pontos de bordado que irá usar (podem ser pontos simples como ponto atrás, haste, 
reto, margarida, pirulito, correntinha). Coloque a máscara sobre a esponja e, com o alfinete de 
cabeça ou a própria agulha, faça os furos conforme o movimento do ponto escolhido.

5- Use a borracha para apagar o risco feito a lápis antes de começar a bordar. Se fizer uso de 
carbono lembre-se de transferir o risco com um traço leve e fino, pois não será possível apagar.  

6- P6- Pronto! Agora é só bordar! 
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Dicas bônus: 

** Use quantos fios quiser na agulha, lembrando apenas que quanto mais fios, maior deve ser o 
furinho no papel. A partir de 2 fios, o efeito já fica bem bonito e expressivo.

** Use cores misturas de fios na agulha (por exemplo: amarelo e roxo, vermelho e rosa, azul e 
laranja), assim sua máscara ficará ainda mais colorida. 

** Coloque a máscara em uma moldura ou porta retrato e ela se tornará uma linda decoração. 

** A técnica de bo** A técnica de bordado em papel pode ir muito além da máscara de carnaval. Use para bordar 
quadros de parede para decoração, cartões vista ou de felicitações, enfeites de árvore de natal, 
capas de caderno/agenda, marcadores de página para livros, caixas ou sacolas onde você entrega 
seus produtos e até em fotografias. O bordado em papel pode ser um complemento ao bordado em 
tecido ou mesmo um produto individual. Solte sua criatividade!
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