
Almofada shabby chic 
Aproveitando a perna de uma calça jeans e 
alguns calcadores especiais faremos uma linda 
almofada toda decorada.                       

 

Materiais utilizados 

- Calça jeans que não usa mais. Usaremos a perna para montar a frente da almofada. 

- 35 cm de tecido/ tricoline  

- enchimento para almofada tamanho 40cm x 30 cm  

- restos de linha de crochê (utilizei as linhas Círculo Amigurumi  e Anne para a decoração e flores) 

- calcador de cordão ou cordonê 

- fio de pérolas  + calcador para miçangas 

- perolas para rebite nº 8 e nº 6  + matriz de pérolas nº6 e nº 8 

- calcador para franzir 

- calcador de overloque 

- flores diversas para decoração. 

Modo de fazer  

Cortas as pernas de uma calça jeans. Vamos utilizar apenas um dos lados.  

Recortar para abrir a perna da calça, deixando no centro a costura que tem o pesponto. 

Cortar: (1X) 26 x 30 cm  e (2X) 8,5 x 30 cm 

A parte central será a maior. Onde faremos todas as decorações antes de encaixar as laterais já com 
o tecido franzido.  

Utilizar materiais como linhas  de crochê, fio de miçangas, perolas . E ainda você pode abusar de 
sianinhas, cordões de cetim, fitas diversas, flores e o que a criatividade permitir. 

Para os babados laterais: cortar do tricoline (2x) 45 x 12 cm. Dobrar ao meio. Pode passar uma 
costura de segurança antes de ir para o calcador e franzir essas faixas. 

Costurá- las, já unindo centro e laterais (que foram cortadas no jeans). 

Utilizar o calcador de overloque. Assim já fica com o acabamento necessário. 

Para finalizar a parte de trás da almofada: cortar 2x no tricoline 20 x 40 cm. Fazer uma bainha em 1 
lado de cada um desses cortes. Sobrepor com tecido decorado (sendo direito sob direito). Note que 
os cortes de tricoline ficarão transpassados para poder colocar o enchimento da almofada depois.  

Costurar toda a volta e obaaa...vc tem uma linda almofada Shabby chic, utilizando materiais que 
você  não lembrava que existia! 
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