
Linha
3 meadas de Anchor Mouliné em c. 00063, 00065, 00072 e 
00328. 

Material adicional
Milward: agulha de bordado sem ponta, agulha para missangas, 
tesoura para bordado
Outros: aprox. 250 pequenas missangas douradas, 2 pequenos 
pingentes dourados ou aprox. 6 missangas, cola para trabalhos 
manuais, esponja

Testeira trançada

Grau de dificuldade - Simples

De Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: Trançar

Marca: Anchor Mouliné

Tempo necessário: Uma noite

Seleção de cores 1 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00072 ✳ 00328

Seleção de cores 2 ✳ 01089 ✳ 00382 ≠ 00300 ≠ 00885

Variantes de cores

✳ Anchor Mouliné 4635000- 

Seleção de cores 2

≠ Anchor Metallic 4716000-
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Cortar os fios de acordo com a figura (comprimento e quantidade). Dobrar 
os fios pela metade e fazer 2 tranças, cada uma com 6 fios em c. 00072.

Juntar os fios 00063, 00065 e 00328 e prender  
as tranças com c. 00072 e dar um nó no meio.  
Não cortar o fio...

...enrolar os fios com o resto do fio e fixar o 
pingente ou as missangas.

Fazer uma trança com os fios, a partir do 
meio (as tranças acompanham).
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Cortar as extremidades de modo que 
tenham o mesmo comprimento.

Por final, costurar as missangas  
pequenas na trança.

Para a pena é necessário cortar 
os fios de acordo com o indicado 
na figura.
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Agora se deve colocar os fios em forma de 
uma pena, aplicar a cola e deixar secar sobre 
uma esponja.

Cortar os fios em forma de uma pena. Costurar a pena junto com um pingente 
pequeno na ponta da trança.

Enrolar as extremidades das tranças com  
c. 00328 e puxar o fio pelo enrolamento.

Em seguida, fazer um laço no fio central e 
também dar um nó.
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Esticar um fio central e, começando por um 
lado, dar nós bem juntinhos.
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