
Linha
Anchor Mouliné (4635000-) c. 00063, 00065 ed 00328 je 1
meadas, Anchor Tapisserie lã (4238000-) 1 meadas em c. 08424,
2 meadas em c. 08256 e 3 meadas em c. 08458, Anchor Metallic
linha de bordar (4316000) 1 carrinho em c. 00300.

Material adicional
Milward: agulha de bordar, alfinetes, tesoura para bordados
Outros: bandolete, pistola de cola quente, 6 x 26 cm de feltro 
de cor de ameixa, 6 x 26 cm de feltro de cor rosa, 11 x 26 cm de 
feltro de cor laranja, acessório para fazer pompons, fita adesiva 
de dois lados

Bandolete com flores

Grau de dificuldade - 
simples
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Técnica: Crafting

Marca:
Anchor Mouliné, Anchor 
Trapisserie lã e Anchor Metallic

Tempo necessário: uma noite



Bandolete com flores
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As flores e os pompons devem ser colados no arco 
para cabelos com cola quente. Os lados de trás das 
flores devem ser colados com um dos círculos de 
feltro restantes. 
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Colar o bandolete com adesivo de dois lados 
e em seguida enrolar com Anchor Mouliné de 
c. 00065.

Cortar algo do feltro cor de laranja10. Para 
uma flor são necessários 4 círculos. Dois destes 
círculos são dobradas em quartos e uma pela 
metade. Os círculos dobrados são fixados no 4° 
círculo como exibido, e costurado com cor 00328. 
Elaborar assim 2 flores.

Recortar do feltro rosa e do cor de ameixa, 
respectivamente, 5 círculos e fazer uma flor 
como cada como descrito. Costurar a flor 
cor de rosa com c. 00063 e a flor cor de 
ameixa com c. 00065.

Elaborar os pompons com todas as cores da 
lã Anchor Tapisserie. Para os 2 pompons cor 
de pêssego, misturar lã Anchor Tapisserie (c. 
08256) com Anchor Metallic (c. 00300).
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