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PRIMAVERA

“O que a primavera tem de 
maravilhoso é que chega sempre 
quando mais precisamos dela.”

Provérbio alemão
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Flores dançantes
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Faça um móbil
Dificuldade

Tempo  2 a 3 horas

Material

• 7 carrinhos de linha de fita (1 cor de menta  

• 3 cor-de-rosa, 3 cor de laranja)

• 20 provetas de plástico

• rolo de fita washi cor de menta

• tesoura • livrinho de cerca de 10 cm de largura

•  anel de metal de 40 cm de diâmetro

1. Corte um pedaço de 50 cm da fita cor de menta.  

Ate uma ponta, com força, à boca de uma das provetas  

e cubra com fita washi para ficar bem presa. Repita  

o processo nas restantes provetas.

3. Retire a borla do livro. Ate os pedaços de fita mesmo 

abaixo do nó com outro pedaço de fita bem apertado. 

Corte as pontas inferiores dos pedaços de fita.  

Faça 22 borlas, 11 cor-de-rosa e 11 cor de laranja.

2. Para fazer as borlas, enrole a fita cor-de-rosa ou cor  

de laranja 35 vezes à volta do livrinho e ate no centro, 

firmemente, com outro pedaço de fita de 20 cm  

(este vai ser o fio para pendurar a borla).

4. Use quatro pedaços de fita para pendurar o anel  

de metal, como na imagem da página ao lado. Ate, 

alternadamente, uma proveta e uma borla ao anel. 

Coloque água e uma flor em cada proveta.

Adoramos flores! Por isso, tivemos esta ideia para criar 

um ornamento floral fácil de renovar que é tão prático 

quanto bonito. Este maravilhoso móbil é uma forma 

simples mas eficaz de trazer a primavera para dentro 

de casa. É uma maneira muito bonita de expor flores 

frescas, quer seja as que compra na sua florista 

favorita ou as flores selvagens que apanha durante  

um passeio.
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Dificuldade 

Tempo  1 hora + tempo de secagem

Material • ramo grosso • 2 ganchos • fita • tesoura • várias bromélias • pistola de cola quente

As bromélias são plantas ideais para a casa de banho. Assentes num belo ramo, podem ser como um pequeno jardim exótico 

e um lugar muito original para pendurar colares e outras joias ou acessórios. Como as bromélias absorvem água diretamente 

do ar, se estiverem numa divisão com alguma humidade não precisam de ser regadas. Caso contrário, basta borrifá-las 

ocasionalmente com água pouco mineralizada (é fundamental usar este tipo de água, pois o cal mata as plantas).

Da próxima vez que for dar um passeio pelo campo, procure um 

ramo grosso e bonito. Aplique um gancho em cada extremidade 

do ramo e pendure-o com fita num recanto luminoso da sua 

casa de banho. Aplique as bromélias cuidadosamente com um 

pequeno ponto de cola quente, deixando a cola arrefecer um 

pouco primeiro para não as queimar.

Jardim de joias

Construa um jardim suspenso
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Jardim de joias
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Caderno bordado
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1. Fotocopie os padrões de bordado que desejar  

(pp. 152-155). Pode redimensionar ao fotocopiar para  

que as letras se adequem ao seu caderno. (Os detalhes 

sobre como o fazer estão nas páginas indicadas acima.)

2. Prenda o padrão à capa do caderno com fita washi. Use 

a goiva para fazer cada incisão do bordado, afastando bem 

as páginas do interior e protegendo a sua superfície de 

trabalho com uma pequena tábua. Retire cuidadosamente 

o padrão e comece a bordar em ponto cruz. Prenda os fios 

soltos no verso da capa com fita washi.

21

Borde papel
Dificuldade   

Tempo  2 horas

Material

• caderno com capas e contracapa de cartão duras

• rolo de fita washi

• goiva

• linha para bordar colorida

• agulha de bordar

• tesoura

Com o seu caderninho personalizado, nunca mais se 

esquecerá de nada! Estamos as duas sempre muito 

ocupadas, por isso sabemos bem como os cadernos  

são práticos e importantes. Nunca se sabe quando  

a inspiração pode surgir e temos de estar preparados. 

Este projeto de bordado é realmente uma forma simples 

de criar o seu próprio caderninho personalizado.  

O cartão é um material excelente para se bordar.

“Escreve algo que valha a pena ser lido,  
ou então faz algo que valha a pena ser escrito.”

Benjamin Franklin

Book Supercraft.indb   21 18/07/2016   13:36:03



22

Trabalhe com pele
Dificuldade   

Tempo  1 a 2 horas

Material 

• quadrado de 30 cm de couro forte

• quadrado de 30 cm de pele de vitela suave

• canivete • régua de metal • furador • tesoura

• isqueiro • recortilha com espaços de 3 a 4 mm

• rolo de fio de nylon • agulha para fio de nylon

Qualquer pessoa que goste de viajar sabe como é útil ter um 

estojo para guardar os passaportes, os bilhetes, uma caneta 

ou documentos importantes. Concebemos um belíssimo 

estojo de couro onde cabem todos os documentos de viagem 

que precisará de ter à mão. O couro é fácil de trabalhar, 

mas não é um material de que todos gostem. Se quiser uma 

versão sem produtos de origem animal, substitua-o por 

feltro. Nós já não viajamos sem os nossos estojos!

1. Comece por recortar o couro seguindo os moldes das 

pp. 156-157 a uma escala de 125%. Faça duas incisões 

para uma caneta na secção exterior, como está marcado 

no molde.

3. Coloque a secção interior por cima da secção exterior, 

como na imagem maior. Depois, protegendo a sua superfície 

de trabalho, perfure firmemente com o furador cada 

segundo ponto feito pela recortilha, de modo que haja um 

pequeno orifício em ambos os pedaços de pele.

2. O picotado no molde indica onde vão ficar os pontos de 

costura. Nas duas secções interiores, use a régua e o furador 

para desenhar cuidadosamente a linha de picotado,  

e depois passe com a recortilha por cima da linha.

4. Use o fio de nylon para coser as duas peças interiores  

à peça exterior usando ponto atrás (ver p. 150). Puxe as 

pontas soltas para o interior da bolsa. Pode afixá-las 

aquecendo-as cuidadosamente com o isqueiro.

Estojo  
de viagem

Book Supercraft.indb   22 18/07/2016   13:36:03



Estojo  
de viagem
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