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Cesto e Ovos
da Páscoa

Vai precisar de...
Para o cesto:
• 20 cm de tecido exterior
• 20 cm de tecido para o forro
• 20 cm de entretela termocolante
• 20 cm de manta acrílica
Para cada ovo:
• retalhos de vários tecidos
• pasta de enchimento acrílica

a) Prepare as peças:
1. Transfira os moldes para papel vegetal, corte-os e 
fixe-os com alfinetes aos tecidos que pretende cortar.
2. Corte os tecidos, a entretela e amanta acrílica de 
acordo com as indicações dos moldes.
3. Com a ajuda do ferro de engomar, aplique a entretela 
termocolante aos tecidos exteriores do cesto (com 
flores).
4. Com uma costura à beirinha, aplique a manta 
acrílica aos tecidos exteriores do cesto.

b) O cesto:
1. Comece por fazer a tira da pega. Para isso, junte a 
parte exterior (já com entretela e manta acrílica) à 
parte do forro, juntando o direito dos dois tecidos. 
Cosa no sentido longitudinal, ao calcador.
2. Vire a peça para o direito e pesponte ao calcador no 
sentido longitudinal. Reserve.
3. Junte as duas peças do exterior do cesto (já 
entreteladas e com manta acrílica aplicada) direito 
com direito e cosa as laterais e o fundo.
4. Espalme as laterais e sobreponha as costuras 
laterais à do fundo, formando os cantos. Cosa 
perpendicularmente. 

5. Repita o passo 3 e 4 mas usando as peças do 
forro e não esquecendo de deixar uma 

abertura na costura do fundo do forro, 
para, mais tarde, virar o trabalho.

6. Vire o exterior do cesto para o direito e fixe as 
pontas da pega aos locais para as mesmas, com uma 
costura à beirinha, colocando-a virada para baixo, 
dando a volta por fora do cesto.
7. Coloque o exterior do cesto virado para o direito 
dentro do forro do mesmo, ainda virado do avesso e 
cosa tudo em volta.
8. Pela abertura no forro, vire todo o trabalho para o 
direito.
9. Pesponte a toda a volta, ao calcador. Para facilitar 
esta tarefa, cosa primeiro um dos lados do cesto e 
depois, o outro.
10. Feche o fundo do forro com um ponto invisível.

c) Cada ovo:
1. Una duas peças do ovo colocando-as direito com 
direito e cosendo-as ao calcador apenas entre as 
marcações.
2. Junte cada par de peças do ovo cosendo-as do 
mesmo modo, deixando na última costura uma 
abertura para virar.
3. Vire a peça para o direito pela abertura, encha-a 
com pasta de enchimento muito bem e feche a 
abertura com um ponto invisível.
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Ovo
4x tecido

Cesto
2x tecido
2x forro
2x entretela
2x manta acrílica
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Pega
1x tecido
1x forro
1x entretela
1x manta acrílica

M
ei

o


