ECOBAG - CARTEIRA
Artesã : Kátia Kowas

Materiais:
- 90 cm de algodão crú
- 50 cm de tecido estampado
- Linhas
- Algodão crú 82cm x 42cm
Bolso sanduíche
16cm x 20cm
Topo (tecido estampado), manta,
forro algodão cru
- 2 alças de 79cm x 7cm
- 1 tira de 3cm x 14cm
- 1 botão
Tecidos Telanipo utilizados:
-Grajaú / Ref. 10852 / Cor 18
-Maçãs / Ref. 13866 / Cor 02

Modo de fazer:
Riscar no algodão crú, as medidas 80cm x 42cm.Dobrar ao meio e
fazer nas extremidades uma dobra de 0,5cm e mais uma dobra de
2cm; passar uma costura bem rente a dobra (esta costura ficará para
dentro).
Unir o lado direito do tecido, mantendo as costuras anterior
internamente, e passar uma costura de 0,5cm de cada lado, desvirar e
passar nova costura para esconder a primeira. Desvirar novamente
para um acabamento perfeito. Reserve
Para o bolso: Cortar no algodão crú, no tecido escolhido e na manta
acrílica, a medida de de 16cm x 20cm (formando um sanduíche). Com
caneta que apaga, riscar faixas de 3cm na diagonal, costurar com
ponto quilt e riscar novamente na diagonal, cruzando e formando
assim, o quadriculado.
Corte tiras de 5cm, dobre ao meio e faça a aplicação do falso viés em
todo o contorno do bolso; faça uma tira de 3cm x 14cm, dobrar ao
meio como viés e passar uma costura unindo os lados e costurar no
meio de um lado menor do sanduíche.

Pegue a bolsa, marque o centro e posicione o bolso no centro de
somente 1 lado e costure todo o contorno, deixando a abertura
centralizada; costure o botão no outro extremo da tirinha.
Para as alças: Corte duas tiras de 80cm x 7cm no algodão crú e no
tecido estampado. Junte o lado direito do estampado com o crú e costure
todo o contorno, deixando um lado aberto para desvirar. Desvire, costure
com pontos invisíveis a abertura e repita a costura na outra alça.
Pegue a bolsa, marque 10cm bem na extremidade da cada lado, de fora
para dentro, e posicione o meio de cada alça. Costure um lado de cada
vez e costure todo o contorno, fixando bem as alças na bolsa.
Essas medidas são sugestivas, podendo serem alteradas ao seu gosto.

Para assistir o passo a passo acesse o link:
http://www.atelienatv.com.br/videos-atelienatv.asp?idPasso=1687

