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Ponto Caseado
Materiais:
Tecido
Linha para bordado
Agulha
Tesoura
Bastidor

O ponto caseado é um ponto muito simples
e fácil, muito usado para fazer barrinha em
pano de prato ou fralda de boca dos bebês.
Entretanto, é possível ousar e criar diversas
composições com ele. Hoje vamos aprender
a bordar uma folha usando o ponto
caseado.

1º Passo
Faça o desenho no tecido usando um lápis e
em seguida estique-o no bastidor. Não é
necessário tencionar muito o tecido.

2º Passo
Corte o fio do tamanho desejado, passe-o
pela agulha e dê um nó na ponta.
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3º Passo
Insira a agulha de baixo para cima no ponto
central da parte inferior da folha, de forma
que o nó na ponta da linha fique do lado
avesso do trabalho. Em seguida, insira a
agulha no ponto ao lado, seguindo o
desenho do veio da folha e saia com ela na
linha da borda. Antes de puxar
completamente o fio, passe-o por baixo da
agulha de forma que ele fique preso no
ponto.

4º Passo
Insira a agulha no mesmo lugar do ponto
anterior e saia novamente na linha da
borda. Antes de puxar completamente o fio,
passe-o por baixo da agulha de forma que
ele fique preso no ponto. Repita esse
processo por toda a folha até que esteja
completamente preenchida.
Atenção para a distância entre um ponto e
outro. É importante manter um padrão para
que o bordado fique uniforme.
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5º Passo
Ao concluir o preenchimento, insira a
agulha ao lado do último ponto, conforme a
figura, e faça um arremate simples, dando
um nó pelo lado avesso do tecido.

6º Passo
Preencha o talo da folha com um único
ponto ou, se preferir, com o ponto atrás.

Você terminou sua folha! Agora é só usar a
criatividade e fazer diversas composições
com ela!

6

REALIZAÇÃO

