TUTORIAIS
DO IT YOURSELF

ŞŅƵåųåÚÆƼ×

@AMMONTEPIO

TUTORIAL DIY

Vela
perfumada

De que vamos
necessitar?
åų±ŅƚŞ±ų±ĀĹ±
aŅĬÚåŞ±ų±ƴåĬ±
nĬåŅåŸŸåĹÏĜ±ĬŅƚåŸŸéĹÏĜ±
{±ƴĜŅÚåĵ±ÚåĜų±

ESPECIAL
DIA DA MÃE

3.º Passo
1.º Passo
Derretemos a cera
ŅƚŞ±ų±ĀĹ±

åųƋåĵŅŸ Ņ ĬĝŧƚĜÚŅ
±ųŅĵ±ƋĜǄ±ÚŅŞ±ų±Ņ
ĜĹƋåųĜŅųÚŅĵŅĬÚåå
ÏŅĬŅÏ±ĵŅŸ Ņ Ş±ƴĜŅ
ĹŅÏåĹƋųŅ

2.º Passo

4.º Passo

)Ĺŧƚ±ĹƋŅåŸƋĜƴåųĬĝŧƚĜÚ±Ø
±ÏųåŸÏåĹƋ±ĵŅŸ±Ĭčƚĵ±Ÿ
čŅƋ±Ÿ Úå ņĬåŅ åŸŸåĹÏĜ±Ĭ
ŅƚåŸŸéĹÏĜ±

%åĜƻ±ĵŅŸ ŸåÏ±ų Úå
ƚĵÚĜ±Ş±ų±ŅŅƚƋųŅ
å ųåƋĜų±ĵŅŸ ± ƴåĬ±
ÚŅĵŅĬÚå

TUTORIAL DIY

Máscara
de urso

De que vamos
necessitar?
Saco grande de papel
Tinta e pincel (cor à escolha)
Tesoura
Cartolina colorida (cor
à escolha)
Cola

ESPECIAL
CARNAVAL

3.º Passo
1.º Passo
Escolhemos um lado do saco
onde desenhamos e recortamos uns olhos

Desenhamos uma boca e
Úƚ±ŸŅųåĬĘ±ŸĹ±Ï±ųƋŅĬĜĹ±Ø
recortamos e colamos no
saco de papel

4.º Passo
2.º Passo
Com um pouco de tinta e um
ŞĜĹÏåĬØ ±ÚĜÏĜŅĹ±ĵŅŸ ±Ĭčƚĵ±
cor e textura ao rosto do urso

eŸŸĜĵ ŧƚå ± ÏŅĬ± ŸåÏ±ųØ
colocamos o saco na
cabeça e estamos prontos
para o Carnaval!

TUTORIAL DIY

Porta-chaves em
forma de
coração
De que vamos
necessitar?
Tecido de feltro encarnado
(ou outra cor à escolha)
Agulha e linha (de cor à escolha)
Tesoura e lápis
Fibra siliconada
aĜĹĜĀƋ±ƴåųĵåĬĘ±ŠŅƚ
outra cor à escolha)
Mosquetão para
porta-chaves
Molde em
forma de
coração

ESPECIAL
S. VALENTIM

3.º Passo
Recortamos um pequeno
ŞåÚ±ÓŅÚåĀƋ±ååĹÏ±Ĝƻ±mos o mosquetão

1.º Passo
Posicionamos o molde sobre o
ƋåÏĜÚŅ Úå üåĬƋųŅ åØ ÏŅĵ Ņ ±ƚƻĝĬĜŅÚåƚĵĬ´ŞĜŸØÏŅĹƋŅųĹ±ĵŅŸŅ
formato do coração no tecido.
Desenhamos duas partes:
a parte da frente e a parte de
trás

4.º Passo
Juntamos as duas partes de
tecido e cosemos a lateral do
coração

2.º Passo

5.º Passo

Com o auxílio de uma tesouų±ØųåÏŅųƋ±ĵŅŸ±ŸÚƚ±ŸŞ±ųƋåŸ
do coração

FĹŸåųĜĵŅŸ±ĀÆų±ŸĜĬĜÏŅĹ±Ú±
no interior do coração e
ĀĹ±ĬĜǄ±ĵŅŸÏŅĵÚŅĜŸĹņŸ

TUTORIAL DIY

Coroa
decorativa

De que vamos
necessitar?
Arame
Corda de sisal
Folhas naturais (sugestão:
feto e folhas de eucalipto)
Flores secas (sugestão:
tulipas)
Cola quente (opcional)
{ųåčŅŅƚĀƋ±ÚƚŞĬ±
para pendurar na
parede

3.º Passo
Amarramos as plantas nas
extermidades com a mesma
corda de sisal que usámos
para cobrir o arame inicialmente. Também podemos
Āƻ±ų±ŸÚåÏŅų±ÓŝåŸÏŅĵÏŅĬ±
quente

4.º Passo

1.º Passo

eÏųåŸÏåĹƋ±ĵŅŸ±Ĭčƚĵ±ŸāŅųåŸ
secas à nossa escolha. Amarramos novamente com a corda
Úå ŸĜŸ±Ĭ Ş±ų± ŧƚå Āŧƚå Æåĵ
ĀųĵåØ ŞŅųæĵ ÏŅĵ ŅŸ ĹņŸ
åŸÏŅĹÚĜÚŅŸ±Ƌų´ŸÚ±ŸāŅųåŸ

Começamos por moldar um
arame numa forma circular e
revestimos com corda de
sisal

5.º Passo

2.º Passo
Distribuímos folhas naturais à
volta da circunferência

A coroa decorativa está
pronta! Podemos pendurá-la
diretamente com um prego
Ņƚ ÏŅĬ´ěĬ± ÏŅĵ ĀƋ± ÚƚŞĬ± Ĺ±
parede ou na porta

TUTORIAL DIY

Latas
decorativas

De que vamos
necessitar?
1 Lata de leite condensado
1 Folha de papel colorida
Fita adesiva dupla face
æčƚ±ØĬ´ŞĜŸåƋåŸŅƚų±

3.º Passo
ŅĬŅÏ±ĵŅŸ ± ĀƋ± Úå ÚƚŞĬ±
face no sentido da altura sem
sobrepor as duas barras

4.º Passo
1.º Passo
Lavamos a lata para retirar o
ųņƋƚĬŅåƋŅÚŅŸŅŸųåŸĝÚƚŅŸÚŅ
leite condensado

Marcamos a altura no papel e
recortamos. Envolvemos a
Ĭ±Ƌ±ÏŅĵŅŞ±ŞåĬŸŅÆųå±ĀƋ±
adesiva

5.º Passo
2.º Passo
aåÚĜĵŅŸ ± ±ĬƋƚų± Ú± Ĭ±Ƌ±Ø
excluindo as duas barras da
parte superior e inferior

ŅųƋ±ĵŅŸ ŅĹÚå Ņ Āĵ å Ņ
ĜĹĝÏĜŅ ÚŅ Ş±ŞåĬ Ÿå ÏųƚǄ±ĵØ
sem que exista sobreposição
ou frestas entre as duas
extremidades

