
Capa para fichário ou pasta de projetos. 

 

Lista de Material: 

• Faixa de 20cm x 37cm tecido xadrez; 

• Faixa de 35cm x 37cm tecido estampado; 

• Faixa de 37cm x 135cm de tecido para o forro; 

• Faixa de 7cm x 60cm tecido marrom; 

• Faixa de 37cm x 55cm de manta acrílica R1 ou R2; 

• 38cm de elástico chato com 2cm de largura; 

• Retalho de tecido para o carrinho; 

• Retalho de tecido branco para as janelinhas; 

• Retalho de papel termocolante para as janelinhas; 

• 02 botões pretos para pneus; 

• Material básico para costura. 

 

Modo de fazer a capa: 

 

• Colar na manta acrílica a faixa de tecido xadrez e fazer o matelassê seguindo algumas 

linhas do xadrez (isso é uma sugestão; 

 

• Em seguida colocar a faixa de tecido estampado direito com direito e costurar, abrir e 

passar a ferro para colar na manta. Fazer o matelassê com linhas apenas na vertical, 

para que na emenda não fique feio; 

 



• Passar uma costura de segurança na volta toda ou um zig-zag; 

 

• Colocar o tecido de forro sobre a capa encontrando as medidas centrais das duas 

peças; 

 

• Dobrar o tecido que sobra do forro para montar a aba da pasta, repetir a dobra e 

passar uma costura nas bordas para segurar essas abas no forro; 

 

• Fechar a faixa marrom no sentido do comprimento, desvirar, passar e colocar o 

elástico por dentro; 

 

• Posicionar a faixa com elástico a 6cm de distância da borda das costas da capa; 

 

• Colocar a capa sobre o forro e fechar a toda a volta deixando uma abertura para 

desvirar a peça; 

 

• Desvirar, passar e fazer o ponto invisível para fechar a abertura. 

 

Modo de fazer o carrinho ou vestidinho: 

• Riscar o molde do carrinho no tecido duplo e colocar sobre o feltro, costurar toda a 

volta ( fazer 2 peças ESPELHADAS);  

• Fazer uma abertura e desvirar, passar a ferro; 

• Fazer o Patchaplique das janelinhas em um dos carrinhos; 

• Pregar os botões;  

• Posicionar no elástico e fechar em volta com ponto invisível. 

 

Sua capa estará pronta, não se esqueça que pode conferir o passo a passo na live do Ateliê na 

TV do dia 14 de Julho, coloquei o link do Youtube aqui: 

https://youtu.be/ISFRybAHyek  

 

Espero que goste dessa aula e consiga aproveitar a técnica, foi feita com muito carinho 

pra você. 

 

Um beijo,  

 

Elaine Redhd 

Romanos 11:36 

 

 

https://youtu.be/ISFRybAHyek
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