
Tutorial de saia de pregas 
 

 

O primeiro passo neste tutorial de como fazer uma saia plissada é recortar o tecido de 

acordo com as instruções nas peças do padrão. Basta seguir as instruções que demos 

acima e você ficará bem. 

 
Finalize as bordas cruas das peças da saia (os lados mais curtos) usando um ponto zig 

zag de 4 de largura e 4 de comprimento.  



 
Depois disso, faça o acabamento das bordas curtas do cós com um ponto zig zag 4 de 

largura e 4 de comprimento.  

 
O próximo passo neste tutorial de como costurar uma saia plissada é transferir as marcas 

de prega da peça do padrão para ambas as peças de tecido da saia usando giz de alfaiate, 

alfinetes ou pequenos recortes de ¼ ”em seu tecido. Haverá alfinetes de ½ ”nas 

extremidades para permitir a costura e para adicionar o zíper. 



 
Com os lados direitos juntos, costure as duas peças da saia em UMA das costuras 

laterais. 

 



 

Com o tecido com o lado direito para cima, e começando da esquerda do tecido, pegue 

sua segunda marca de prega e mova-a para a esquerda, pousando-a diretamente na 

primeira marca de prega. Pin para fixar no lugar. 



 
Mova a próxima marca de prega disponível (marca # 3) para a direita, repousando-a 

diretamente sobre a próxima marca de prega disponível (marca de prega # 4). Fixar para 

proteger. Pressione a prega até a parte inferior da saia. você pode transferir as 

marcações das pregas para a bainha para ajudá-lo a fazer as pregas. 

 
Para fazer a segunda prega da caixa, mova a próxima marca de prega disponível (# 5) 

para a esquerda, apoiando-a no entalhe mais próximo (este entalhe seria uma parte da 

prega da primeira caixa, ou seja, marca de prega # 4). Fixar para proteger. Mova a 



próxima marca de prega disponível (# 6) para a direita, repousando-a diretamente na 

próxima marca de prega disponível (# 7). Fixar para proteger.  

 
Repita os mesmos passos até que toda a saia esteja pregueada, presa com alfinetes e 

prensada. Você deve ter uma margem de costura de ½ ”restante em ambas as 

extremidades para inserir o zíper. 



 
Usando uma margem de costura de ¼ ”, alinhave as pregas da parte superior da saia no 

lugar. Você está quase na metade deste projeto de costura fácil! 

A seguir, como costurar uma saia plissada, faremos o cós. 

 
Se estiver usando uma entretela, passe-a do lado avesso do tecido de acordo com as 

instruções do fabricante. Passe as pontas compridas ½ ”em direção ao centro. 



 
Dobre o cós ao meio do lado avesso e passe a ferro para fazer um vinco. Com o cós 

pronto, agora só falta prender na saia! 

 
Desdobre o cós e coloque uma das pontas longas do cós com o lado direito para baixo 

de forma que encoste no lado ERRADO da saia. Pin para prender e costurar. 



 

 
Com o lado direito da saia voltado para cima, dobre o cós em direção à frente da saia, 

alinhando a borda dobrada do cós à linha de costura que você acabou de 

costurar. Costure o cós no lugar a 1/8 ”de distância da borda. Pressione o cós. 



 
Agora, precisamos fazer uma marca de ¼ ”do topo da cintura. É aqui que o zíper irá. 

 
No lado avesso da marca do zíper, onde começa a puxar do zíper.  



 
Coloque o zíper voltado para baixo no lado esquerdo da saia, alinhando a marca na fita 

do zíper com a marca de ¼ ”na cintura. A fita do zíper deve estar alinhada com a borda 

do tecido. Prenda com alfinetes e costure o zíper no lugar.  



 
Repita para o outro lado do zíper. Costure a costura lateral restante abaixo do zíper 

Agora tudo o que resta neste tutorial de como costurar uma saia plissada é fazer a 

bainha da saia! 

 



 
Dobre a bainha da saia em 1 ”e depois novamente em mais 1”. Pressione e costure no 

lugar 1/8 ”da dobra.  

 
Use uma agulha e linha para prender as cabeças do zíper na parte interna da saia. 



 
E aí está, sua saia box plissada está completa! Esperamos que você tenha gostado deste 

tutorial de costura divertido e fácil. Agora você pode fazer uma saia fofa para você em 

casa. Faça um para você e outro para seus filhos. Você pode escolher vários tecidos 

estampados diferentes e fazer um monte de novas saias fofas para refrescar seu guarda-

roupa! Fique de olho nas novas postagens e nos nossos e-mails, pois teremos mais 

projetos de costura como esse da Debbie. 

 

 

Este é um ótimo lugar para começar se você quiser fazer suas próprias roupas. Este 

tutorial de costura de saia plissada fácil torna-o divertido e simples! 

TEMPO DE PREPARAÇÃO10 minutos 

TEMPO ATIVO1 hora 

TEMPO TOTAL1 hora e 10 minutos 

DIFICULDADEmoderada 

CUSTO ESTIMADO$ 20,00 



Instruções 

1. Corte seu tecido de acordo com as instruções nas peças do padrão  

2. Finalize as bordas cruas das peças da saia (os lados mais curtos) usando um ponto 

zig zag de 4 de largura e 4 de comprimento.  

3. Finalize as bordas curtas de sua cintura usando um ponto zig zag 4 de largura e 4 

de comprimento.  

4. Transfira as marcações de prega da peça padrão para as duas peças de tecido da 

saia usando giz de alfaiate, alfinetes ou pequenos recortes de ¼ ”em seu tecido. 

5. Com os lados direitos juntos, costure as duas peças da saia em UMA das costuras 

laterais 

6. Com o tecido com o lado direito para cima, e começando da esquerda do tecido, 

pegue sua segunda marca de prega e mova-a para a esquerda, pousando-a 

diretamente na primeira marca de prega. Fixar para proteger 

7. Mova a próxima marca de prega disponível (marca # 3) para a direita, repousando-

a diretamente sobre a próxima marca de prega disponível (marca de prega # 

4). Fixar para proteger. 

8. Pressione a prega até a parte inferior da saia. você pode transferir as marcações das 

pregas para a bainha para ajudá-lo a fazer as pregas. 

9. Para fazer a segunda prega da caixa: Mova a próxima marca de prega disponível (# 

5) para a esquerda, apoiando-a no entalhe mais próximo (este entalhe seria uma 

parte da prega da primeira caixa, ou seja, a marca de prega # 4). Fixar para 

proteger.   

10. Mova a próxima marca de prega disponível (# 6) para a direita, repousando-a 

diretamente na próxima marca de prega disponível (# 7). Fixar para proteger.  

11. Repita os mesmos passos até que toda a saia esteja pregueada, presa com alfinetes e 

prensada. Você deve ter uma margem de costura de ½ "restante em ambas as 

extremidades para inserir o zíper 

12. Usando uma margem de costura de ¼ ”, alinhave as pregas da parte superior da 

saia no lugar. 

13. Se estiver usando uma entretela, passe-a do lado avesso do tecido de acordo com as 

instruções do fabricante.  

14. Passe as pontas compridas ½ ”em direção ao centro 

15. Dobre o cós ao meio do lado avesso e passe a ferro para fazer um vinco. 

16. Desdobre o cós e coloque uma das pontas longas do cós com o lado direito para 

baixo de forma que encoste no lado ERRADO da saia. Pin para prender e costurar. 



17. Com o lado direito da saia voltado para cima, dobre o cós em direção à frente da 

saia, alinhando a borda dobrada do cós à linha de costura que você acabou de 

costurar. 

18. Costure o cós no lugar a 1/8 ”de distância da borda. Pressione o cós. 

19. Faça uma marca de ¼ ”do topo da cintura. 

20. No lado avesso do zíper, marque onde começa a abertura do zíper.  

21. Coloque o zíper voltado para baixo no lado esquerdo da saia, alinhando a marca na 

fita do zíper com a marca de ¼ ”na cintura. A fita do zíper deve estar alinhada com 

a borda do tecido. 

22. Prenda com alfinetes e costure o zíper no lugar.  

23. Repita para o outro lado do zíper.  

24. Costure a costura lateral restante abaixo do zíper 

25. Dobre a bainha da saia em 1 ”e depois novamente em mais 1”, pressione e costure 

1/8 ”da dobra.  

26. Use uma agulha e linha para prender as cabeças do zíper na parte interna da saia. 

27. Aproveite sua nova saia plissada! 

Créditos: https://happiestcamper.com/ 

 


