BOLSA RÚSTICA
Técnica: Aplicação e bordados,
quilting a máquina

Artista: Vanessa Lott & Hila Leslie - e-mail: lott.vanessa1@gmail.com - www.atelie.pontodoquilt.nom.br

telanipo

• 1 metro de Tecido Telanipo Rústico Xadrez Bege
• 1 metro de Tecido Telanipo Rústico Liso Bege
• 30 cm de Tecido Telanipo Rústico Listrado Bege
• 20 cm de Tecido algodão estampado
• 1 Linha Gütermann Quilting cor 919 (cru)
• Linha Gütermann Pesponto (cores variadas)

rig

• 1 metro de manta acrílica.
• 3 metros de tira gorgurão ou similar (marrom)
• Cortador rotativo Patchruler;
• Base de corte Patchruler;
• Máquina de costura Brother modelo NX450Q.
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Bolsa Rústica
Técnica: Aplicação e bordados, quilting a máquina
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Modo de fazer
BASE DA BOLSA
• Cortar um retângulo com 50 x 90 cm no tecido Rústico Xadrez que será o lado externo da bolsa.
• Cortar um retângulo de mesmo tamanho na manta acrílica.
• Cortar um retângulo com 56 x 96 cm no tecido Rústico Liso que será o interior da bolsa.
• Unir as três camadas com alinhavo ou com spray adesivo.
• Quiltar na máquina de costura Brother com a linha Gütermann Quilting cor 919 em linhas retas formando quadriculados.
• Fazer o acabamento nos lados mais estreitos desse retângulo, dobrando duas vezes o tecido de forro sobre o tecido da frente da bolsa.
• Passar uma costura reta para prender o acabamento.
• Cortar o excesso de forro das laterais e reservar.
BOLSO
•Recorteomoldedacestinhanotecidodealgodãoestampadoe
aplique em um quadrado de 25 cm do tecido Rústico Listrado.
• Utilize as linhas de pesponto Gütermann para bordar as flores
da cesta.
• Colocar manta do mesmo tamanho.
• Colocar um forro com 30 cm x 30 cm.
• Alinhavar e quiltar à vontade.
•Fazeromesmoacabamentodabasedabolsa,napartesuperior
e inferior desse quadrado.
• Reservar

overlock para uma finalização bem feita.
• Começar a costura do lado da dobra.
• Virar para o direito e a bolsa está pronta.
Risco

Montagem da bolsa
•Dobrarparamarcaromeio(45cm) eposicionarobolsonaparte
da frente da bolsa. Prender com alfinetes grandes.
• Com uma tira de 3 metros de gorgurão para alça ou similar,
prender com alfinetes na posição e passar uma costura nos
dois lados da tira, prendendo as laterais do bolso, conforme o
esquema.
• Reforçar a costura a 5 cm da beirada para fixar bem a alça.
• Dobrar esse retângulo, direito com direito.
• Marcar no lado do forro 38 cm, a partir do acabamento para
baixo.
• A partir dessa marca, dobrar para dentro o fundo da bolsa.
• Costurar as laterais prendendo essa dobra com um ponto tipo

16,5 cm

12,5 cm

Participe do
I Desafio Telanipo Tecido Rústico
Consulte o regulamento e inscreva-se através dos sites:

www.telanipo.com.br • www.e-craft.com.br • www.serv-mak.com.br

