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Vai precisar de...
• 36 x 70 cm de tecido plastificado
• 36 x 70 cm de tecido para o forro
• 10 x 26 cm de tecido às bolinhas (fita)
• 10 x 22 cm de tecido às bolinhas (fecho)
• 36 x 70 cm de manta acrílica (opcional)
• 2 argolas em “D” de 4 cm

a) Prepare as peças:
1. Corte dois rectângulos de tecido plastificado com 35 
x 36 cm para o exterior.
2. Corte dois rectângulos de tecido aos quadradinhos 
com 35 x 36 cm para o forro.
3. Corte uma tira de tecido às pintinhas com 10 x 26 
cm e outra com 10 x 20 cm.

b) As tiras para o fecho:
1. Dobre as tiras de tecido às pintinhas ao meio, no 
sentido do comprimento, direito com direito e cosa-as 
no mesmo sentido e fechando um dos lados menores.
2. Vire as duas tiras para o direito e vinque com o ferro 
de engomar.
3. Centre a tira mais comprida a 13 cm do lado mais 
curto de um dos rectângulos em tecido plastificado, 
isto é, do fundo. Dobre a ponta da tira não rematada 
para dentro, cerca de 2 cm, e pesponte-a ao plasti-
ficado numa costura em quadrado.
4. No outro rectângulo de tecido plastificado, centre a 
outra tira de tecido a 17 cm do fundo. Cosa-a da mesma 
forme que coseu a tira anterior.

5. Na ponta da fita mais curta, faça passar o 
lado recto das duas argolas metálicas e 

fixe-a com uma costura transversal.

c) Montagem:
1. Junte os dois rectângulos de tecido plastificado, 
direito com direito, e cosa em volta, deixando um dos 
lados menores abertos.
2. Proceda do mesmo modo com o tecido do forro, 
mas deixando uma abertura no lado oposto ao que 
não vai coser.
3. Espalme as laterais e sobreponha a costura lateral 
à do fundo, formando os cantos. Meça 5 cm a contar 
do vértice e cosa perpendicularmente às duas outras 
costuras anteriores (como se forre um pacote de leite 
de cartão).
4. Vire o exterior para o direito e coloque-o dentro do 
forro, ainda do avesso para coser as duas peças em 
cima, a toda a volta.
5. Pela abertura no forro, vire a peça toda para o 
direito, deixando que o forro se veja em cima. 
Pesponte o forro nessa posição.
6. Feche a abertura no forro com um ponto 
invisível.
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