
Linha
1 meada de Anchor Mouliné nas cores 00328, 01025 e 01089
1 carretel de Anchor Style na cor 00475 

Material adicional
Milward: agulha de bordado com ponta, tesoura, fita métrica
Outros: lápis, um pedaço de papelão de 5 x 10 cm, fita  
adesiva dos dois lados, uma seleção de 5 missangas diferentes,  
21 pequenas missangas douradas, anel de plástico com  
diâmetro de 19 m, 1 m, ou mais, de corrente em bronze,  
um pouco de algodão para forrar, 8 x 8 cm de tecido azul  
e 8 x 8 cm de feltro cor de laranja. 

Técnica: Freestyle

Marca: Anchor Mouliné, Anchor Style

Tempo necessário: Uma noite
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1 2

Desenhar em ambos os tecidos um círculo de 6 
cm de diâmetro, sendo que no tecido azul deve 
ser desenhado um círculo de 1,3 cm no centro.

3

Prender o não-tecido de algodão por detrás 
do tecido azul.

4

5

Cortar 150 cm de Achor Mouliné c. 01025 e 
enfiar na agulha.

Enfiar a agulha no centro e formar um laço.

11 12

Enfiar a agulha de volta, exatamente, no ponto 
de saída.

6 7

Enfiar de volta para formar um laço e enfiar de 
volta para fora para fixar o laço.

8

Cortar 50 cm de Anchor Mouliné c. 00328. 
Preencher as pétalas com um ponto de reforço.

9 10

Completar o ponto. Trabalhar com pontos de nozinhos em volta 
da flor.

Completar a flor.

Enrolar a linha várias vezes em volta da agulha.
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16

17

Enrolar a fita adesiva bilateral em volta do anel 
de plástico.

18

Enrolar Anchor Mouliné c. 01089 em volta do 
anel.

19 20

Enrolar completamente o anel com c. 01025 
e dar um nó.

No final, trabalhar um curto enrolamento em  
c. 01025.

21 22

Passar o fio por 3 missangas.

23

Para a borla, cortar um pouco os cantos do pedaço 
de papelão e, primeiramente, enrolar com c. 00328...

24

...e em seguida com c. 01089 e então com 
Anchor Style c. 00475.

Enrolar a linha em volta do anel, no lado oposto, 
para fixar.

Encher o centro com as missangas douradas e 
posicionar uma maior.

13

Puxar a linha para dar o ponto.

14 15

Distribuir vários pontinhos de nó em volta 
da flor.

Coser as missangas douradas no centro da flor.
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31 32

Repetir em c. 00328.

33

Fixar o anel e costurar o fio.

34 35

Passar o fio por duas missangas, fixar o anel e costurar 
os fios. Pendurar o medalhão na corrente.

Completar a volta.

26 27

Dar um nó na extremidade do fio e aparar.

28

Fixar a borla no lado de trás do círculo.

29 30

Fixar o tecido cor de laranja. Bordar com c. 01025 em volta da borda e enfiar 
pelas duas camadas de tecido.

25

Dar um nó de um lado. Amarrar a borla e cortar as pontas para ficarem 
do mesmo comprimento.


