
 

 

BOLSA / CARTEIRA EM JUTA 

 

LISTA DE MATERIAIS 

 

Corpo 

Juta medindo - 36cm x 32cm 

Tecido Estampado em algodão – 45cm x32cm 

Termocolante Dupla Face – 45cm x 32cm 

Zíper Comum – 45cm 

Renda ou Guipir - 2 tiras de 32cm 

Viés Estreito – 38cm 

Cola universal – 1 tubo 

 

Alça 

Tecido Estampado 20cm x 06cm 

Juta – 06cm x06cm 

1 Terminal Dourado 

1 Mosquetão Dourado 

1 Argola Dourada 

1 Tassel 

 

Bolso 

Tecido em Algodão – 20cm x 14cm 

Termocolante – 14cm x 10cm 

Tira de Tecido Estampado – 14cm x 5cm 

 

Confecção do Corpo 

Aplique o termocolante em toda e extensão do tecido de algodão. 

Faça uma barra de 01 cm no tecido de algodão nas medidas mais estreitas (32cm). Centralize a juta, deixando uma 

borda nas duas alturas do tecido e cole-a no termocolante. Dobre as bordas que sobraram do tecido sobre a juta, 

formando uma faixa nas duas extremidades. 

Com a cola Universal, cole o zíper entre estas duas bordas (antes de colar, teste para ver se o zíper está 

funcionando bem). Cole as tiras de renda logo abaixo das bordas de tecido estampado. Reserve. 

 Monte o suporte da alça dobrando a juta ao meio, depois leve as extremidades para dentro colando com a cola 

Universal. Segure por alguns instantes até a cola aderir bem, dobre esta tira ao meio coloque a argola dourada no 

centro e cole as pontas. 

Depois que a cola do zíper estiver mais seca, abra-o e vire a bolsa ao avesso. Una bem as laterais. Centralize a 

argola de juta bem abaixo da tira de renda e cole-a deixando a emenda colada virada para a borda. Cole as laterais 



 

 

com uma média de 01 cm de cola. Dobre as sobras de zíper sobre as laterais que foram coladas. Aplique o viés por 

toda a borda para fazer o acabamento final. 

Bolso 

Dobre o tecido ao meio e faça uma marcação no centro. Aplique o termocolante somente na parte de baixo e cole 

a outra por cima. Arredonde os cantos da parte de baixo (onde não tem a dobra). Na tira de tecido cole as bordas 

para dentro para ficar uma tira de aproximadamente 14cm x 1,5cm. Cole esta tira sobre o bolso, deixando um 

espaço de 01cm na parte de cima. Centralize o bolso sobre a bolsa e cole-o passando cola somente nas laterais 

formando um U. Reserve. 

 

Alça 

Dobre e cole as duas extremidades da tira uma sobre a outra. Forme uma tira de aproximadamente 20cm x 1,5cm. 

Dobre a tira ao meio, encaixe o mosquetão e cole as duas pontas. Encaixe o terminal sobre as pontas, se precisar 

apare um pouco as pontas e cole-o.  

 

Vire a bolsa para o lado correto. Empurre bem as laterais até que elas fiquem bem certinhas. Coloque a alça na 

argola e insira o tassel no puxador do zíper. 

 

A bolsa já estará pronta!!! 

 

Preço de custo aproximado – R$18,00 

Preço de venda sugestivo - R$50,00 


