
Linha
Anchor Mouliné (4635000-) c. 00063, 00065, 00075, 00328,
01025 e 01089 1 meada de cada., 1 carrinho de Anchor Metallic 
Mouliné
(4316000) em c. 00300, Anchor Style (4625000-) c. 00524 e
08110 1 tubo de cada.

Material adicional
Milward: agulha de bordado, tesoura de bordado, anel de 
plástico com diâmetro de 40 mm, missangas, missangas 
douradas, adesivo de duas faces, cola branca, pincel pequeno, 
esponja

Enfeite para o cabelo

Grau de dificuldade - 
simples

De Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: Crafting

Marca:
Anchor Mouliné, Achor Metallic 
e Anchor Style

Tempo necessário: uma noite
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Amarrar todos os feixes de franjas no anel.
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Colar o anel de plástico com adesivo de duas 
faces e enrolar com Anchor Metallic.

Para cada feixe de franjas, recortar fios de 70 cm 
de comprimento como indicado. São feitos 4 
feixes de franjas.

Para cada feixe de franja, dobrar todos os 
fios pela metade e puxar o laço pelo anel.

Puxar as extremidades do fio pelo laço e 
apertar.

8

Cortar um pedaço de 6 m de Anchor 
Mouliné (c. 1089), enrolar em volta da mão e 
cortar por baixo.

Puxar um pedaço de 25 cm de c. 1089 pelo 
laço superior e dar um nó pelo meio. Enfiar 
7 missangas e fixar com um nó. Amarrar a 
borla com Anchor Metallic.
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00063 x 1

01025 x 1

00075 x 2

00328 x 2

Anchor Style
00524 x 2

Anchor Style
08110 x 2
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Aplicar as penas e os cordões de missangas no anel. 
Fixar todos os nós com cola branca.
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13

Cortar um crd. de Anchor Mouliné (c. 56). Fazer 
uma borla de uma metade, amarrando com 
Anchor Metallic.

Cortar 2 pedaços de 40 cm de cada uma das 
cores indicadas acima.

Puxar todos os 6 fios pelo laço da borla e 
fazer uma trança. Mergulhar a borla em cola 
branca e, se necessário recortar em forma 
de uma pena.

Cortar de c. 1089, 17 cm e enfiar as missangas.

614

Mergulhar a borla em cola branca, deixar secar 
um pouco e cortar em forma de uma pena.

Puxar a segunda metade (recorte) de c. 65 e fazer 
uma trança.

7615 16

Enfiar a agulha pela trança, puxar as 
extremidades do fio, puxar as extremidades 
dos fios para trás e fixar ou amarrar com 
Anchor Metallic. Cortar as extremidades do 
fio se necessário.

00300 x 2

00328 x 2

01089 x 2


