
INSTRUÇÕES 
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Passo 1 
Passe as peças de Vliesofix (partes 1 e 2) nas peças correspondentes do 
material de forro (lado avesso do tecido). Retire o papel de suporte e passe 
as peças sobre as peças de tecido correspondentes (lado esquerdo). 
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Passo 2 
Coloque uma bolsa de bolso (parte 3) com os lados direitos juntos sobre as 
linhas do zíper marcadas na frente inferior. Parte de bolso (parte 2) que as 
linhas marcadas se encontram. Começando pela parte da bolsa, costure ao 
longo das linhas marcadas no retângulo. 
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etapa 3 
Corte no sentido do comprimento entre as costuras, corte diagonalmente 
nos cantos. Puxe o estojo para dentro, grampeie e passe a ferro a abertura 
do bolso dobrado. Prenda o zíper sob o engate, deixando os dentes 
visíveis. Acolchoe o zíper com firmeza. 
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Passo 4 
Coloque a outra bolsa de bolso por dentro no bolso, costure as bolsas de 
bolso uma em cima da outra a uma distância de 1,5 cm da borda. Corte 1 
cm da margem de costura em toda a volta e limite as bordas com a fita de 
viés pré-dobrada. 
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Etapa 5 
Acolchoe a parte frontal inferior do saco (parte 2) do lado das marcações da 
fenda, os lados direitos juntos, na parte frontal superior do saco (parte 
1). Passe a ferro as folgas da costura e continuamente as margens das 
bordas da fenda para o zíper para dentro. Prenda o zíper sob a fenda, 
deixando os dentes visíveis. Acolchoe o zíper com firmeza. 
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Etapa 6 
Junte as partes do bolso externo (partes 4) do lado direito e costure ao 
longo da linha "abertura do bolso". Vire as peças, passe a ferro a borda e 
costure bem. Grampeie as bordas abertas juntas. 
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Etapa 7 
Grampeie o bolso externo da frente. Parte do bolso para que as bordas 
inferiores fiquem uma sobre a outra. 
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Etapa 8 
Dobre as fitas de transporte (partes 6 + 7) ao meio no sentido do 
comprimento (lado avesso do tecido do lado de fora) e costure as bordas 
longas uma na outra. Use um alfinete de segurança para virar as tiras, 
passar a ferro as bordas e costurar bem ao redor. Grampeie as pontas da 
fita conforme grampeado. na frente. Parte de bolso. As alças estão na 
parte, as pontas das alças estão no encore. 
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Etapa 9 
Abra o zíper. Coloque a parte de trás da sacola (parte 5) na parte da frente 
da sacola (lado esquerdo do tecido do lado de fora) e costure ao 
redor. Limite as margens de costura com fita adesiva. 
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Etapa 10 
Vire a bolsa pela abertura do zíper e passe a ferro as bordas. Costure as 
bordas das fitas de transporte no bolso. 
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Etapa 11 
Puxe a correia longa pela fivela do rolo e coloque-a ao redor da barra de 
fecho. Guie-a de volta ao redor da teia da fivela do rolo e costure a ponta da 
fita firmemente presa. Coloque a ponta da fita curta em volta da outra barra 
de fecho e costure-a no lugar. 



 

 


