
• Coloque o padrão no tecido.  

 
 

   Vamos colocar o padrão no tecido dobrado como você pode ver nas fotos 

acima. As direitas dos tecidos estão voltadas uma para a outra e o padrão é 

colocado do lado avesso. 

 

   Se você tiver uma tesoura boa pode fazer o que eu fiz, cortar as duas peças ao 

mesmo tempo, mas se a sua tesoura estiver normal, não recomendo porque 

lembre-se que vamos cortar quatro camadas de tecido. 

 

• Desenhe o padrão e corte o tecido. 

 
 

   Uma vez que o padrão está no lugar, nós o desenhamos ao longo da borda 

com uma caneta à base de água ou sabão e cortamos deixando uma margem 

de meio centímetro . 

 

   Essa será a margem de costura que vamos adicionar a este padrão, parece um 

pouco, mas não vamos precisar de mais. 
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   Já temos os dois pedaços de tecido recortados, então o próximo passo é 

começar a costurar. 

 

 

•   Juntamos as peças. 

 
 

   Para juntar as peças vamos enfrentar os direitos , ou seja, colocamos as peças 

com os direitos tocando. Tentamos ajustá-los da melhor maneira possível e 

prendê-los com alfinetes. Pulei a etapa de alinhavo, mas é altamente 

recomendável se você quiser que tudo fique perfeito. É melhor agora gastar 10 

minutos alinhavando do que 15 minutos removendo e remendando. 

 

   Na segunda foto acima marquei em preto os pedaços de tecido que 

vamos deixar SEM costurar.  

 

   São 5 cm nas alças traseiras e 3 cm na frente. Por que deixamos isso sem 

costurar? Calma, depois vamos unir a blusa na altura dos ombros, e também 

precisamos de um furo para poder virar a peça. 
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   E começamos a costurar. Você pode começar com o pescoço (linha amarela),  

depois as cavas (linha azul) e depois todo o contorno da blusa (linha rosa).  Não 

se esqueça de que deixamos alguns centímetros sem costuras nas alças.  

 

 
 

   Também é importante que você proteja as costuras no início e no final de 

cada costura. 

 

   Como as costuras são protegidas? Bem, dando alguns pontos para trás. Todas 
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as máquinas domésticas (ou assim eu acho) têm uma alavanca que se você 

apertar, a máquina costura para trás. Bom, colocamos o tecido e abaixamos o 

calcador, costuramos três ou quatro pontos para frente, três ou quatro pontos 

para trás e continuamos costurando. Isso geralmente é feito sempre que 

iniciamos e terminamos uma costura, evitando assim que se 

desfaça. Demoraram muito para me contar sobre isso, hahaha, e minhas 

primeiras roupas não aguentaram da primeira vez. 

 

   Lembre-se de que costuramos meio centímetro da borda que é a margem da 

costura. 

 

   Se os tecidos não lhe caíram totalmente, pode expandir um pouco essa 

margem, pois o importante é que os dois tecidos estejam bem unidos.  

 

 

• Pequenos cortes em áreas curvas. 

 
 

   Depois de unir as peças, temos que fazer pequenos cortes em todas as áreas 

curvas, ou seja, em praticamente todo o padrão. 

 

  NÃO fazemos cortes nas partes que sobraram sem costurar.    

 

   Se você tem uma tesoura dentada (zig-zag) você está com sorte porque em um 

instante cortará o contorno da blusa (exceto as partes não costuradas).  Se você 

não tem, não acontece nada, essas tesouras são como quase tudo na vida, se 

você tem melhor do que melhor, senão, também não é essencial.  Com sua 

tesoura normal você está fazendo cortes com muito cuidado para não cortar a 

costura. Sério, tome cuidado para que nos primeiros 30 segundos seja mantido 

um nível muito alto de concentração, mas depois ficamos encantados ...  

 

   Esses cortes são necessários para que, ao virar a peça, o tecido fique com a 

forma curva. 

 

 

• Vire a roupa. 
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   Vamos colocar a blusa à direita. Para isso, vamos sem retirar gradualmente o 

tecido do interior através de uma das aberturas que nos restam. Acho que com 

a sequência de fotos abaixo você fará isso sem nenhum problema.  

 

 
 

   Estamos fazendo isso com as duas mãos. Na foto você só vê um porque no 

momento não tenho fotógrafo particular, haha. 

 

   Chega um momento em que tudo vira uma bola, e você pensa que se meteu 

numa boa bagunça que não vai conseguir continuar ... Não se 

 

   preocupe, vamos desfazer essa bola. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-5rWnjMm5ZpE/UyK7UCPXoZI/AAAAAAAAFx8/0QDk8NPNipY/s1600/dar+la+vuelta+1.jpg


 
 

   Já temos nossa vestimenta de lei. 

 

 

• Nós resolvemos costuras. 

 
 

   Ao virar a peça, as costuras não ficam bem colocadas, é um trabalho que 

temos de fazer. Vamos fazer com os dedos e com o ferro. Com os dedos 

colocamos (fixamos) a costura no seu lugar e assim que a tivermos vamos 

passar a ferro para que fique marcada. 
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   Tudo bem passado antes de passar para a próxima etapa.  

 

 

• Juntamos os ombros. 

 
 

   Vamos ligar os ombros, então preste atenção. 

 

   Como o que estamos fazendo é uma blusa com as costas cruzadas, teremos 

que juntar as alças cruzadas. Na primeira foto acima você vê como fazer a 

travessia. 
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   Depois vamos tirar o tecido principal (pulsos) e com os direitos tocando vamos 

costurar deixando meio centímetro de margem de costura.  

 

   Já temos uma das tiras costurada, agora vamos costurar a outra.  

 

 
 

   Tiramos o outro tecido (vermelho) da alça e com os corretos voltados para 

nós, olhamos para eles e costuramos o mesmo que fizemos com o outro tecido 

(bonecas). 

 

   Quando fazemos essa etapa, dá a sensação de torcer o tecido.  Não se 

preocupe que seja assim, que depois de costurarmos tudo vai para o seu lugar.  
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   E essa é a lacuna que fica depois de unir os dois tecidos na altura dos 

ombros. Vamos costurar a outra tira primeiro e depois fechar tudo de uma vez.  

 

 
 

   Seguimos o mesmo procedimento para fechar a outra tira.  A gente fica de cara 

para acertar o pano da boneca e costurar, depois fazemos o mesmo com o pano 

vermelho. 
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   Depois de costurar os ombros, temos que fechar as lacunas nas laterais.  

 

   Com os nossos dedos vamos colocar as costuras para dentro e vamos 

pressionar forte para marcar um pouco o tecido para que ele não mexa na hora 

de alinhavar, porque isso é alinhavado sim ou sim hahaha. Que tenha uma boa 

aparência ao fixar é um pouco complicado e adequado apenas para o mais 

experiente. Na foto acima coloquei um de cada, mas antes de costurar retirei o 

alfinete e fiz o alinhavo. 
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   E chegamos ao fim. A última coisa que temos que fazer é costurar toda a 

borda da blusa. Eu gosto do limite, mas também do gosto do consumidor.   

 

 
 

   E isso é tudo!! 

 

   Espero que tenham gostado desse "Costuramos Juntos" e terei o maior prazer 

em ver sua Blusa Pinafore. Você pode enviar para mim em 

antonia@cosotela.com ou mencionar / marcar-me nas redes sociais para que eu 

possa vê-lo. 
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