
Linha
Anchor Mouliné, respectivamente 1 meada  das cores 00063, 
00065, 00072, 00328, 00382, 01025 e 01089. 

Material adicional
Milward: agulha de costura, tesoura, fita métrica
Outros: tela sintética de 8 x 19 cm, feltro cor de laranja  
8 x 19 cm, cola para trabalhos manuais

Variantes de cores

Técnica: Freestyle

Marca: Anchor Mouliné

Tempo necessário: Uma noite
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Punho bordado

Grau de dificuldade - Simples

De Sheree Dean

Seleção de 
cores 1 ✳ 01089 ✳ 00328 ✳ 01025 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00072 ✳ 00382

Seleção de 
cores 2 ▷ 08001 ✳ 00896 ▷ 08110 ✳ 00072 ✳ 00075 ✳ 00063 ▷ 08411

✳ Anchor Mouliné 4635000- 

Seleção de cores 2

▷ Anchor Style 4625000-
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Imprimir os cortes. Recortar um modelo de 
corte da tela sintética e um do feltro.

Recortar 1 m de c. 00072. Bordar a su-
perfície da tela sintética como desejar, de 
acordo com a fig., poupando o lado de trás.

Bordar a superfície com todas as cores, como 
desejar, deixando as extremidades dos fios 
penduradas.

Bordar de volta com os fios soltos, para preencher 
eventuais espaços vazios. No final, costurar os fios 
e cortar.

7 8 9 10 11

Enrolar 3,5 m de cor 00072 em volta 
de 3 dedos.

Cortar 40 cm de cor 00065, 00072 e 00328. 
Amarrar em volta dos enrolamentos.

Enrolar em volta da borla 
com c. 00072 e dar um 
nó no fio.

12 13 14 15

Fazer uma trança com o fio longo.  
Dar um nó no final. 

Trabalhar, do mesmo modo, uma outra  
borla em c. 00063 para a outra extremidade.

Costurar os cordões das borlas nas  
extremidades do punho.

Bordar em volta da borda com 
c. 00072.

Aparar as pontas da borla.

Cortar as extremi-
dades da borla.

40cm

65
x 10

72
x 8

328
x 15

16

Colar o feltro, com cola, no lado de trás.

4

Bordar a superfície da tela sintética, como 
desejar, de acordo com a fig, deixando a 
extremidade do fio pendurada.
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Corte da tela sintética

Corte do feltro


