
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTOJO TÉRMICO PARA REMÉDIOS 

 
Materiais: 

− tecido tricoline preto 
− manta térmica Pegorari 
− plástico cristal de 10 
− viés de 35 mm preto 
− 35 cm de zíper de metro 
− cursor de zíper 
− linha de costura preta 
− máquina de costura 
− tesoura 
− clips para patchwork 
− régua de patchwork 

 
 
Instruções para fazer: 
 
Com o auxilio da régua para patchwork, riscar e cortar o tecido tricoline, a manta térmica e 

plástico cristal na medida de 30,0 x 30,0 cm. 

Com o auxilio dos clips posicionar o tecido tricoline sobre a parte da manta térmica e o 

plástico cristal sobre a manta térmica (parte laminada). Costurar a volta toda a máquina 

com ponto zigue-zague. 

Destacar o zíper de metro e costurar uma das partes nas extremidades de um lado do 

tecido (colocar os dentinhos do zíper virado para o tecido). 

Virar o zíper e passar uma costura reta (rebater a costura). 

Fazer o mesmo procedimento com a outra parte do zíper, porém na outra extremidade do 

tecido.  

Dobrar ao meio o tecido e com o auxilio de um clips de patchwork juntar as duas partes 



do zíper. Encaixar o cursor do zíper e posicionar ele até o meio. 

Virar do lado laminado (de dentro) e dobrar para achar o centro. Fazer um pique para 

marcar o centro. Dobrar novamente o estojo centralizando o zíper no pique feito 

anteriormente. Cortar um pedaço de viés azul na medida de cada lado aberto. Abrir o viés 

e costurar em um dos lados abertos do estojo. Dobrar o víes e costurar o outro lado. 

Fazer este procedimento para o lado aberto do estojo.  

Ainda do lado de dentro, dobrar cada dos cantos e com ajuda da régua de patchwork 

marcar uma distância de 4,5 cm e marca com caneta. Fazer isso nas 4 pontas. Nestas 

pontas e em cima da marca feita com caneta, abrir o viés e posicionar a dobra do viés 

bem em cima da marca. Costurar a máquina bem em cima. Cortar o excesso que sobrou 

(tecido, mantas e plástico). Dobrar o viés e costurar novamente dando assim acabamento. 

Fazer isso nas quatro pontas.  Esta é a chamada costura “ caixa de leite”. 

Virar o estojo do lado direito (tecido para fora). 

Peça finalizada. 

 

Contatos: 
 
Renata Herculano 
tel.11-99900-3354  
Instagram @boutiquedossonhos 
 
 
 
 
 


