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Caixa Quadrada em Patchwork Embutido

O material que é preciso ter, antes de começar...  

Passando à prática:

Caixa Quadrada em Esferovite 12,5 x 12,5 cm
Lápis Grafite
Cola - “BastelKleber”
x-acto
Tesoura
Abre-casas
Fitinha de cetim, lantejoula e alfinete (para decoração)
Tecidos (Nota: podem ser mais ou menos tipos de tecido, conforme o gosto e criatividade)
 tecido 1 - 60 x 30 cm
 tecido 2- 50 x 30 cm 

1 - Marcamos a caixa com o lápis (incluindo a tampa) conforme o nosso gosto. 

Atenção, que não devemos embutir em 
áreas muito grandes, porque dificulta a aplicação do tecido. 
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Inclinar ligeiramente o abre-casas para não furar o tecido 
e para que o embutido seja mais perfeito.

2 - De seguida, furamos todas as ranhuras com o x-acto pelas linhas que
previamente foram feitas a lápis.

Não arrastar o x-acto. Apenas furar, porque podemos 
desfazer o esferovite.

3 - Começamos a decorar pedaço a pedaço. Ou seja, 
divisão por divisão: 
1º Colocamos um “pinguinho” de cola na área 
pretendida e espalha-se bem, ficando apenas o esferovite
brilhante. 
2º Cortamos o excesso de tecido, e deixamos ficar uma 
franginha para embutir.
3º Embutimos com o abre-casas o tecido restante.

1º

2º

3º 
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Bom trabalho!
Joana de Matos | matos.jo@gmail.com | 91 346 20 18

Espero que gostem e que seja tão divertido para vocês quanto foi para mim montar este Passo-a-Passo.

4 - Sucessivamente em todas as áreas definidas e 
previamente divididas, continuamos o nosso trabalho.

5 - Por fim, apresentamos a caixa completa.

Aconselho a dar uma vista de olhos em toda a caixa e embutir melhor
com o abre-casas o que der ainda para embutir, para um melhor acabamento.

6 - Podemos acrescentar alguns adereços, neste caso com um
pedaço de fita de cetim, uma lantejoula e um alfinete de bolinha,
para dar um toque pessoal !


