Jogo Americano
Técnica: Curvas e aplicação a máquina
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telanipo

• 1 metro de tecido Telanipo Rústico liso bege;
• ½ metro de tecido Telanipo Rústico listrado bordo;
• 30 cm de tecido Telanipo Efeito Bege;
• 30 cm de tecido Telanipo Texturas Bordo;
• 30 cm de tecido Telanipo Tulipas;
• 1 linha Gütermamm de costura 100% poliéster na cor 30;
• 1 linha Gütermamm Quilting na cor 2833 (bordo);
• 1 linha Gütermamm Quilting na cor 919 (bege);
• ½ metro de manta acrílica;

• 10 cm de papel termo colante;
• Régua circular Patchruler;
• Cortador 18 mm Patchruler;
• Base de corte Patchruler;
• Ferro de passar;
• Máquina de costura Brother modelo NX450Q.
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Modo de fazer
Primeiro passo

Segundo passo

Cortar 4 quadrados de 15 x 15 cm no tecido Efeito
bege.

Com a régua circular Patchruler cortar 4 círculos de 5 cm
(2 usando a estampa Texturas e 2 usando a estampa Tulipas).

Terceiro passo

Quarto passo

Cortar tiras de 2 cm do papel termo colante. Com o ferro
de passar colar as tiras do termo colante nos círculos
formando uma cruz.

Centralizar o círculo no quadrado e passar a ferro para
colar. Repetir esse processo nos outros quadrados.

Quinto passo

Sexto passo

Cortar o quadrado ao meio tanto na vertical como na
horizontal.

Ver a posição dos quadrados conforme mostra a foto do jogo
americano e costurar formando novamente quadrados.

Sétimo passo

Oitavo passo

Unir os quadrados formando uma tira e reservar.

Cortar tecido Rústico Listrado com 35 x 45 cm.

Nono passo

Décimo passo

Colocar a tira, que foi formada pelos quadrados, na
parte de baixo do jogo americano e alinhavar.

Com a máquina de costura Brother, escolher um ponto decorativo e aplicar a
tira no jogo americano, usando a linha Gütermann para quilting cor 2833.

Décimo Primeiro passo

Décimo Segundo passo

Fazer um sanduíche com o topo, a manta acrílica
e o tecido Rústico bege para o forro.

Quiltar o sanduíche na máquina com a linha Gütermann para quilting
cor 919, depois cortar o excesso da manta e do tecido do forro.

Décimo Terceiro passo

Décimo Quarto passo

Cortar tiras do tecido rústico bege com 7 cm de largura
para fazer o viés do acabamento.

Costurar o viés no jogo americano com a linha de costura
Gütermann cor 30 e com ponto invisível fazer o acabamento final.
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