Bolsa Campeã de Vendas

Nessa aula você vai descobrir como fazer uma das bolsas que mais vendem aqui no
Ateliê Casa de Pano.
Essa técnica de Patchwork é ESPECIAL, e você vai poder usar em muitas outras
peças: mochilas, malas, tapetes, painéis…. a lista é infinita.
Coloque em prática, construa faça a sua bolsa e depois mande uma foto pra gente
publicar nas nossas redes sociais!
Um grande abraço.
Patricia Müller

Materiais:
● 14 cm de tecido amarelo e azul claro
● Uma tira de 4,5cm de tecido verde agua, verde musgo, azul médio, laranja, terra
e vermelho
● 30cm de tecido marrom
● 40 cm de tecido azul marinho
● 80 cm de tecido vermelho
● 20 cm de zíper
● 1,20m de alça de algodão
● 1 cursor
● 1 botão de imã

Técnica:
Corte um triângulo de 14cm de lados de tecido amarelo, uma faixa de 4,5cm de tecido
laranja, uma de terra e uma de vermelho.
Em dois dos lados do triângulo costure uma faixa laranja, sendo que na ponta
sobreponha uma na outra.
Em seguida costure a faixa terra e depois a vermelha.
Por fim, costure um meio triangulo de cada lado aonde as faixas foram costuradas a fim
de ter um quadrado, refile
Repita o processo com o triângulo azul claro e as faixas verde agua, verde musgo e
azul médio. Finalize com meios triângulos de azul marinho.
Agora, na horizontal, corte estes dois blocos em 8 tiras do início até o fim iniciando pelo
centro. Intercale as faixas de cada bloco para que aconteça a confluência, conforme
esquema!
Com estas medidas você obterá um retângulo de 36x40, que será a frente da bolsa.

Alças:
Corte duas faixas de tecido azul marinho de 12x60 e duas faixas de alça de algodão de
60cm
Encape a alça com o tecido e pesponte.

Bolso interno:
Corte dois retângulos de 20x40 e um zíper de 20cm. Costure o zíper, embutindo-o.
Costure as laterais formando o bolso.
Costure uma das partes vermelhas de 36x40

Para a Bolsa:
Um retângulo de 36x40 de tecido azul marinho para a parte de trás e dois de vermelho
para as partes internas.
Dois retângulos de 30x40 de azul marinho para as laterais externas e dois de vermelho
para as laterais internas.
Um retângulo de 30x36 de tecido azul para o fundo externo e um de vermelho para o
fundo interno.
Una todas as partes externas e, separadamente as internas, formando duas bolsas.
Instale as alças na parte superior, nas duas partes externas (da frente e de trás)
deixando uma distancia de 15cm entre as partes.
Una as duas bocas da bolsa, direito com direito e costure toda a volta.
Abra um pouco a costura do fundo interno para desvirar.
Instale o botão de pressão há 2cm da extremidade, nos forros. Rebata a parte superior
e feche a abertura interna.

___________________________________________________________________

VOCÊ gostaria de ganhar de 2 a 5 mil reais por mês com artesanato?
Clique aqui: https://casadepano.co/eptxt5a/pdf1
E descubra como você pode conseguir isso.

