
Linha
Anchor Mouliné (4635000-) em c. 00063, 00065, 00328, 00885 e 
01089 por crd., Anchor Style (4625000-) 1 carrinho em c. 00475.

Material adicional
Milward: agulha, tesoura de bordado, fita métrica
Outros: calções, 1 x missanga, 11 x 16 cm de feltro bordeaux, 8 x 
15 cm de feltro vermelho, 8 x 13 cm de feltro rosa, 6 x 11 cm de 
feltro cor de laranja, 8 x 8 cm de feltro azul claro.

Shorts Flower Power

Grau de dificuldade - 
Simples

De Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: Crafting

Marca: Anchor Mouliné e Anchor Style

Tempo necessário: uma noite
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Recortar 5 círculos de feltro bordeaux. Dobrar 
quatro destes círculos pela metade, colocar sobre o 
5° círculo, prender e costurar com c. 00065.
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Bordar ambos os bolsos, o zigue-zague com c. 
01089, os pontos atrás com c. 65 e os pontos 
irregulares com c. 885.

Com c. 00063, bordar com ponto atrás nas cos-
turas horizontais.

Cortar um pedaço de 6 m de Anchor Style 
em c. 00475, para enrolar em volta da mão e 
cortar como indicado.

Puxar um pedaço adicional de linha pelo 
laço superior e amarrar a borla. Se necessário 
aparas as pontas.

8

Recortar dois círculos com feltro cor de laranja e 1 
círcuclo do feltro cor de rosa. Dobrar cada círculo 
por um quarto e fixar.  Costurar as flores cor de 
laranja com c. 00328 e as rosas com c. 0063.

Recortar uma forma de flores de 4 pétalas do 
feltro rosa e azul, dobrar, prender e costurar.
Costurar a flor rosa com c. 00065 e a azul 
com c. 01089.
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Colocar duas formas de flores, uma sobre a 
outra, e costurar uma missanga no meio.

Posicionar as flores e a borla em um dos bolsos.
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Shorts Flower Power

Recortar flores de 5 pétalas do feltro 
vermelho. Dobrar uma flor, prender e costurar 
com c. 00065.



Modelo para Shorts flower power
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5x bordeaux
2x cor de laranja

1x rosa

1x rosa
1x azul claro

2x vermelho

Recortes de feltro  na respectiva cor


