
Linha
Anchor Mouliné, 3 meadas de cor 01089 e 2 meadas de cada c.
00063 e 00065, 1 meada de c. 00328, 01025, e 00382
1 carretel Anchor Metallic de cor 00300

Material adicional
Milward: Agulha de bordado, tesoura e fita métrica
Outros: cordão de 70 cm

Técnica: Enrolar

Marca: Anchor Mouliné, Anchor Metallic

Tempo necessário: Um fim de semana
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Colar de borlas

Grau de dificuldade - Simples 

De Sheree Dean

Variantes de cores

Seleção de cores 2

✳ Anchor Mouliné 4635000- ▷ Anchor Style 4625000-

Seleção de cores 1 ✳ 01089 ✳ 00328 ✳ 01025 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00382 ≠ 00300

Seleção de cores 2 ✳ 00382 ▷ 08110 ✳ 00885 ▷ 00475 x1 ✳ 00328 ▷ 08001 ≠ 00300

≠ Anchor Metallic 4316000 -



Colar de borlas
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1 2 3 4 5

Enrolar mais cores em volta do cordão. Continuar a enrolar. No início e no  
final de uma cor nova se deve enfiar o  
fio pelo cordão para fixar a linha.

Enrolar a linha dourada sobre a parte de 
cor de laranja para lá e para cá.

6 7 8 9 10

Amarrar os fios com linha dourada. Enrolar a 
a borla com c. 00065. Trabalhar mais borlas e 
cortar para acertar o comprimento.

Trabalhar mais duas borlas em c. 65. Fixar as borlas com linha dourada no 
cordão enrolado. 

Costurar os fios e cortar.

11 12 13

Colocar a linha em volta do cordão 
enrolado. Amarrar cada borla com linha 
dourada, costurar e cortar os fios.

Cortar as pontas das borlas.

Para a borla se deve enrolar 3 m de c. 0063 
em volta de três dedos e cortar do lado 
de baixo.

Enrolar 6 m em c. 01089 em volta de 4 
dedos e cortar no lado de baixo. Trabalhar 
mais 2 duasa borlas.

14 15

Cortar os fios conforme o indicado na 
fig. Fazer uma trança e dar um nó nas 
extremidades.

Enfiar pelas laçadas do cordão enrolado 
e dar um nó.

x2 x1

30cm

x2 x1

Enrolar a linha 6 m em volta do cordão. 
Fazer uma laçada com o cordão e continuar 
a enrolar.


