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Olá, eu sou a Ligia. Uma das minhas paixões é o patchwork. Quero dividir com

você o que aprendi ao longo desses mais de 10 anos que realizo essa atividade,

além de outras cositas mais, que fui aprendendo com a vida.

 Entendo que o patchwork vai muito além de apenas retalhos de tecidos

costurados. Uma conexão consigo mesma, momento de calmaria e foco no

desenvolvimento e conclusão do projeto, possibilidade de renda extra ou de

presentear alguém que ama. Quero compartilhar esse algo mais com você, que

tanto me satisfaz em realizar com as próprias mãos uma peça única, especial

e cheia de dedicação e sentimento.

Esse projeto foi desenvolvido especialmente para você. Feito com muito amor e

carinho, muito empenho e dedicação, para que você possa vivenciar algo que vai

além do patchwork.

Mas antes, faço um convite à você: esqueça tudo! Tudo que está lá fora, tudo que

está aí dentro, tudo! Porque nada agora é mais importante que você! Convido

você a se permitir inteiramente a estar presente! Aqui!

Dito isso, espero que aproveite o momento, se divirta muito.

Então, bora ser feliz!

Beijo no coração, 

Lica Liroca
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PORTA BOLSA DE ÁGUA QUENTEPORTA BOLSA DE ÁGUA QUENTE

Rosa

2 retângulos de 3 1/2 pol X 6 1/2 pol (9 cm X 16,5 cm) - Coração.

Branco 

4 quadrados de 2 pol X 2 pol (5 cm X 5 cm) - Fundo do bloco exterior. 

2 quadradode 3 1/2 pol X 3 1/2 pol (9 cm X 9 cm) -Fundo do bloco inferior.

2 retângulo de 11 pol X 10 pol (28 cm X 29 cm) - Forro interno do porta-bolsa

Azul

1 retângulo de 11 pol X 10 pzol (28 cm X 25 cm) - Tecido Fundo Externo.

2 retâmgulos de 2 pol X 2 pol

Manta

2 retângulos de 12 pol X 12 pol (30cm X 30cm) de R1

 OBS: As bolsas de água quente podem mudar de medida, de acordo com o

fabricante. Ficar atenta à essa questão. 

• Material Necessário:• Material Necessário:  
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