
Tutorial gola peter pan usando uma camiseta 
 
 
 
 
 
 
 
O que você precisará: 

 
• Duas folhas de papel de tamanho padrão para impressora (8,5 "x 11"). 
• Fita. 
• Um top com um decote que você gosta. 
• Um lápis. 
• Dois pares de tesouras: um regular e outro com um fio extravagante, 
como tesouras de vieiras ou picadas . 
• Cerca de meio metro de tecido que não desfia. Estou usando couro 
sintético aqui, mas você pode usar qualquer coisa - vinil ou folhas de 
feltro são outras ideias legais! 
• Fita ou cabo. O meu tem 1 polegada de largura, mas quanto mais fino, 
melhor. 
• Pinos de segurança ou retos (opcional). 
Como fazer isso: 
Passo um: 

https://www.amazon.com/Tooltron-00424-Scallop-Fabric-Shears/dp/B00BHAWPB4
https://www.amazon.com/HipGirl-Fabric-Pinking-Scissors-Shears/dp/B008UDG0ZI/ref=sr_1_3?s=arts-crafts&ie=UTF8&qid=1410461437&sr=1-3&keywords=pinking+shears+fabric
https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459760c2.jpeg


 
Cole dois pedaços de papel juntos para fazer uma folha de 17 "x 11" e 
dobre tudo ao meio ao longo da costura. 
Etapa dois: alinhe as costuras dos ombros e as bordas da gola na parte 
de cima que você escolheu. 
Passo três: 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459765c3.jpeg


 
Coloque a parte de cima em cima do papel, com a costura de um ombro 
voltada para cima e a parte de trás (lado da etiqueta) da camisa na 
costura do papel. Trace ao longo do decote da camisa com um 
lápis. (Você pode querer prender sua camiseta no papel para evitar que 
ela mude muito!) 
Etapa quatro: 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459862c4.jpeg


 
Desenhe o resto do seu futuro colarinho. Pode demorar algumas 
tentativas para obter a forma desejada, então sugiro usar um lápis. 
Quinto passo: 

 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459867c5.jpeg
https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459872c6.jpeg


Quando você tiver uma forma com a qual esteja feliz, corte-a. Agora 
você tem seu próprio padrão de colarinho que pode usar 
continuamente! 
Passo Seis: Vire o tecido com o lado direito para baixo e prenda o 
padrão em cima dele. 
Sétimo passo: 

 
Trace o padrão com um lápis. 
Oitavo passo: 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459878c7.jpeg


 
Corte a gola, começando pelo lado de cima (o semicírculo menor), com 
sua tesoura reta. 
Passo Nove: 

 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459884c8.jpeg
https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459890c9.jpeg


Corte as bordas externas com sua tesoura de vieiras. 
Passo Dez: 

 
Use a ponta de sua tesoura comum (ou couro / furador, se tiver) para 
fazer um furo em cada canto da gola. 
Passo Onze: 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459895c10.jpeg


 
Passe um pedaço de fita pelos buracos e amarre-o em um laço. Tudo 
pronto! 

 

https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459900c11.jpeg
https://www.rookiemag.com/wp-content/uploads/2014/09/1410459905c12.jpeg


Depois de todo esse (não tão) trabalho árduo, você terá uma coleira 

Peter Pan seriamente fofa (e totalmente única) de sua autoria! ♦ 
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