
instruções

burdastyle     1

 

 

HOMEMADE: FESTÃO  
COM MAÇAROCAS
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MOTIVO 1



instruções

MATERIAL: Seda Doupion em vermelho 
e rosé; lamé dourado; tecido com lante-
joulas em dourado; entretela Vliesofix; 
régua de medidas, alfinetes; linha de 
coser (Coats); linha metálica (Âncora); 
motivo de maçaroca em burdastyle.pt; 1 
folha de papel; lápis; prato

1º PASSO Prepare o molde para as 
bandeirinhas. Para isso dobre o papel ao 
comprido. Arredonde os cantos com o 
prato e recorte. A bandeirinha pronta 
tem 16 cm de largura e 24 cm de altura

2º PASSO Dobre a seda rosé, fixe a ma-
triz com alfinetes e corte com 1 cm a mais 
para a costura. Amplie o desenho com a 
fotocopiadora com o tamanho desejado 
e corte nos tecidos correspondentes sem 
valores para costuras

3º PASSO Faça as nervuras das folhas 
usando a linha metálica

4º PASSO Engome a entretela Vliesofix 
pelo avesso das maçarocas e retire o pa-
pel. Engome a maçaroca ao caule (os 
bordos da parte com lantejoulas escon-
dem as orlas de corte das folhas)

5º PASSO 
Cosa à mão algumas lantejoulas dour-
adas no topo superior da maçaroca

6º PASSO Sobreponha as duas partes da 
bandeirinha direito com direito e cosa, 
deixando a orla superior aberta. Recorte 
as orlas das costuras, volte a bandeirinha 
e vinque. Faça várias bandeirinhas

7º PASSO Una várias tiras de seda Doupi-
on vermelha com 5 cm de largura numa 
fita comprida, vinque ao meio ao compri-
do e desdobre. Dobre as orlas maiores 
para dentro até ao vinco e engome. Dob-
re novamente a fita, de forma que as or-
las de corte fiquem para dentro

8º PASSO Coloque uma bandeirinha 
dentro da fita vincada e fixe com alfi-
netes. Aplique do mesmo modo várias 
bandeirinhas a alguns centímetros de 
distância umas das outras e cosa (veja 
também a imagem à direita)

MOTIVO 2


