
Linha
Anchor Mouliné (4635000-) 1 meadas em c. 00069 e 00072,
c. 00063, 00075 e 01089 2 meadas de cada., lã Anchor 
Tapisserie (4238000-) c. 08006, 08432, 8454 e 8458 1 meadas de 
cada.,2 meadas.em c. 08454e 3 meadas. em c. 08808.

Material adicional
Milward: agulha, alfinetes, tesoura de bordado, fita métrica
Outros: 1 bolsa de compras de pano, máquina de costura, Coats 
Cotton de cor que combine, 1 m de tecido de FreeSpirit, 84 
x 5 cm de entretela para passar a ferro, ferro de passar roupa, 
Pompom Maker, 1 x 13 mm de anel de fecho, 2 folhas de DIN 
A3, pino

“Love Heart” - Bolsa

Grau de dificuldade - Simples

De Amanda Jane Butler makeitcoats.com

Técnica: Giant Cross Stitch and Macrame

Marca:
Anchor Mouliné e lã Anchor 
Tapisserie

Tempo necessário: prolongado
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Fazer pompons grandes e pequenos com lã Anchor 
Tapisserie e com ajuda do Pompom Maker 4,5 e 5,5.
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Colocar o padrão por debaixo do tecido da 
bolsa e marcar o padrão para o coração e a 
palavra “Love” no tecido. Girar o padrão 90 
graus para a palavra “Love” e posicionar 4 cm 
abaixo do coração.t).

Bordar o padrão com Anchor Mouliné nas cores 
00063, 00075 01089.

Cortar de lã Anchor Tapisserie, nas cores 
00063, 00069, 00072, 00075 e 01089, três fios 
e 1 m

Dobrar cada fio pela metade e fixar com 
pontos de âncora de macramê ao anel.

8

Para um pompom se deve cortar três fios 
de 60 cm de lã de Anchor Tapisserie, passar 
pelo pompom e fazer uma trança. Repetir 5 
vezes.

Trançar os fios dos pompons e fixar as 
extremidades com um enrolamento de 1 cm. 
Cortar as extremidades como uma borla.
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Para cobrir os lados da bolsa com tecido, dobrar o 
tecido pela metade e fixar. Costurar manualmente 
com Anchor Mouliné nas c. 00075.
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13

Cortar 2 tiras inclinadas de tecido com o modelo 
indicado.

Vincar e fixar as extremidades das tiras 
inclinadas como indicado. Passar as bordas a 
ferro.

Recortar um pedaço de entretela de passar a 
ferro de 84 x 5 cm e passar a ferro pelo lado 
avesso do tecido. Passar a ferro os cantos 
da tira de tecido, com 1 cm de largura para 
dentro e coser nos cantos estreitos.

Dobrar o tecido ao longo, lado esquerdo para 
dentro. Coser os cantos longitudinais. 

614

Fixar a trança com o pompom no anel.

Costurar o pingente de pompom e macramê 
na alça.

7615
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Meio ponto diagonal
ou 

Ponto nervurado diagonal

Meio ponto vertical 
ou

Ponto nervurado verticalNó de âncora 
macramê

Padrão de macramê

Padrão de macramê
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