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a) Corte as peças:
1. Com a ajuda de uma régua e 
esquadro, desenhe no avesso dos 
tecidos os rectângulos com as 
medidas constantes nos desenhos.
2. Corte as peças com a ajuda de 
um cortador circular e de uma régua de corte, sobre 
uma placa para o mesmo efeito.

b) O bolso:
1. Comece por dobrar o pedaço de elástico ao meio e dê 
um nó nas pontas.
2. De um dos lados mais curtos do bolso, no direito do 
tecido, no meio da altura, alinhe as pontas do elástico e 
fixe com alfinetes ou com uma costura à beirinha.
3. Coloque os dois rectângulos que cortou para o bolso 
direito com direito e cosa em volta, ao calcador, 
deixando uma abertura no lado maio em baixo.
4. Apare os cantos do bolso para um bom acabamento 

e, pela abertura que deixou, vire o bolso para o 
direito. 

5. Depois de vincar o bolso com o ferro de engomar, 
pesponte no lado oposto ao da abertura (o que será o 
lado superior do mesmo) e cosa o botão do lado 
oposto ao elástico.
6. Dobre ao meio um dos rectângulos do saco no 
sentido vertical e, depois, no sentido horizontal. Faça 
o mesmo ao bolso.
7. Pelas marcações que vincou, centre o bolso na 
frente do saco e pesponte à beirinha (2 - 3 mm) em 
toda a volta excepto no lado que pespontou no ponto 5.

Vai precisar de...
• 80 x 57 cm de tecido para o saco
• 16 x 44 cm de tecido para o bolso
• 15 cm de elástico
• 1 botão grande
• linha a condizer
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c) As alças:
1. Dobre o tecido de cada alça ao meio no sentido do 
comprimento e, depois, para dentro, como se fosse uma 
fita de viés. Vinque bem com o ferro de engomar.2. 
Pesponte as alças à beirinha nos lados maiores.
3. Em cada lado superior do saco, tanto na frente como 
nas costas, alinhe as pontas das alças, voltadas para 
baixo. Cosa à beirinha.
4. Dobre esses lados do saco, para o avesso do tecido, 
cerca de 0,5 cm e vire de novo 1,5 - 2 cm. Vinque bem e 
pesponte à beirinha essa parte dobrada, apanhando as 
alças.

d) Montagem:
1. Coloque a frente e a traseira do saco avesso com 
avesso e cosa em volta ao calcador (0,6 cm).
2. Apare o valor de costura para cerca de metade e 
vire para o avesso.
3. Por fim, cosa de novo, em volta, ao calcador.
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Frente e traseira
Cortar 2x tecido
40 × 37 cm

Alças
Cortar 2x tecido
10 × 60 cm

Bolso
Cortar 2x tecido
22 × 16 cm
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