
Bem vindo à nossa aula virtual!

Nesta apostila traremos os materiais necessários para a execução do projeto Caderno decorado com a costura borboleta, 
bem como os gabaritos.

Pedimos, por gentileza, que tenha este material impresso durante o curso.

Este projeto que executaremos durante a aula será composto de capa dura, na medida 15x22 cm, com lombada na 
medida de 2x22 cm. A arte da capa será de papel offset 120g, laminado com papel contact. A capa pode ser feita como 
preferir, de papel, tecido, com aplicações, com scrap... Lembrando que se houver alteração no tamanho da lombada, pode 
ser necessário fazer alteração no gabarito que consta aqui.

O miolo será composto de 3 cadernos (ou fólios), com 10 folhas em cada caderno, impresso em tamanho A4. Cada caderno será 
dobrado ao meio, para alcançarmos o tamanho A5. O miolo terá o tamanho final de 14,8x21 cm.

Usaremos ainda a linha encerada de poliéster. Há a linha encerada de algodão, que é um pouco mais grossa, também 
conhecido como fio encerado e, em alguns locais, como cordonê encerado. Você pode optar por alguma dessas ou usar outras 
linhas, como fio de nylon, linha urso, ou qualquer outra, desde que seja resistente. O fato de ser encerada facilita muito o 
processo de costura, mas não é determinante. É possível encerar manualmente a linha, basta comprar a cera de abelha e 
passar a linha algumas vezes sobre ela.

Depois desta breve explicação, vamos à lista de materiais. Se você não tiver algum deles, não desanime. Há algumas 
alternativas que podem funcionar.

 Capa pronta, tamanho 15x22 cm, com lombada de 2x22 cm;
 Miolo impresso;
 Linha encerada
 Agulha reta nº 1, ou grande o suficiente para passar a linha;
 Ferramenta auxiliar de costura (também conhecido como agulhão)
 Base de EVA (ou pedaço de isopor, ou outro material que dê apoio para furar a capa e miolo)
 Berço de furação (opcional, serve para facilitar a furação do miolo)
 Fita crepe (também opcional)
 Gabaritos impressos e cortados

Agora, mãos à costura!
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