
Stitching a Garment: 2/8 How to
Create a Pattern
Neste vídeo você vai aprender a fazer um molde para uma peça de vestuário.
Assista ao vídeo:
Como tirar medidas
As medidas para o molde estão no vídeo, "Costurando peças de roupa - Parte
1: Como tirar medidas".
Para esse trabalho você vai precisar de:
Duas folhas papel pardo
Uma fita métrica
Uma régua
Três marcadores ou canetinhas de cores diferentes
e uma tesoura
Este tutorial está dividido em duas etapas.
Primeira etapa: Molde de trás
Molde de trás.
Pegue o papel pardo para o molde e coloque-o sobre a mesa.
Em seguida, marque o comprimento total com 78 cm.
Comprimento total: 78 cm
Essa medida tem incluir a bainha e a costura.
Agora, marque a largura da capa do travesseiro com 52 cm.
Largura total: 52 cm
Marque três pontos de largura ao longo do comprimento, para uma linha
perfeitamente reta.
Junte os pontos para obter um retângulo. Este retângulo é a estrutura básica
para a parte de trás da fronha
Marque dois pontos de 1,27 cm da largura.

Costura: 1.27 cm
Desenhe uma linhas entre os pontos. Esta linha deve ser paralela a borda. Essa
também será a linha de costura para a parte de trás da fronha.
No outro lado marque dois pontos de 2,54 cm da borda.
Bainha: 2,54 cm
Desenhe uma linha atravessando os pontos; Essa será a bainha da fronha.
Marque dois pontos de 1,27 cm do comprimento.
Costura: 1,27 cm
Agora, faça uma linha atravessando os pontos e paralela ao comprimento. Em
seguida, faça o mesmo do lado oposto.
Costura: 1,27 cm
Essas linhas serão as costuras do comprimento da fronha.
Marque a bainha e a costura com duas cores diferentes para fácil identificação.
Neste vídeo, usamos verde para a costura e rosa para a bainha.
Costura: Verde
Bainha: rosa
Nomeie o molde da seguinte maneira:
Fronha
Tecido 1
Corte 1
Trás
Corte a folha ao longo do molde.
Agora você têm o molde para a parte de trás da fronha.
Segunda etapa: Molde da frente
2: Molde da frente
Pegue outra folha de papel kraft e coloque-o sobre a mesa.
Marque um total de 90 cm para o comprimento em duas posições diferentes no
papel ao longo da largura,
Comprimento total: 90 cm
Marque a largura com 52 cm em três posições diferentes no papel ao longo do
comprimento.

Largura total: 52 cm
Desenhe um retângulo ligando todos os pontos.
Marque dois pontos de 2.54 cm da borda do comprimento de um lado.
Bainha: 2,54 cm
Agora, desenhe uma linha através dos pontos, paralela a borda. Está é a linha
da bainha.
Do mesmo lado, marque dois pontos de 8.89 cm da linha da bainha.
Comprimento da borda: 8.89 cm
Em seguida, desenhe uma linha através dos pontos, paralela a linha da bainha.
Este é o comprimento da borda da fronha.
No lado oposto, marque dois pontos de 1.27 cm da borda.
Costura: 1.27 cm
Desenhe uma linha através dos pontos, paralela as bordas. Esta é a linha da
costura para a largura.
Marque dois pontos de 1,27 cm do comprimento.
Costura: 1,27 cm
Agora, desenhe uma linha passando através dos pontos, paralela ao
comprimento.
Em seguida, faça o mesmo com o lado oposto.
Costura= 1.27 cm
Marque a bainha e a costura com duas cores diferentes, conforme feito para a
parte de trás da fronha.
Agora, nomeie o molde da frente da seguinte maneira.
Fronha
Tecido 2
Corte 1
Frente
Corte o papel ao longo do molde feito.
Agora você sabe fazer o molde da frente da fronha.
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