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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)
Prego ou ﬁta dupla
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
ﬁxar as decorações com cola
quente

4.º Passo

1.º Passo

Acrescentamos algumas ﬂores
secas à nossa escolha. Amarramos novamente com a corda
de sisal para que ﬁque bem
ﬁrme, porém com os nós
escondidos atrás das ﬂores

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
ou colá-la com ﬁta dupla na
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
Régua, lápis e tesoura

3.º Passo
Colocamos a ﬁta de dupla
face no sentido da altura sem
sobrepor as duas barras

4.º Passo
1.º Passo
Lavamos a lata para retirar o
rótulo e todos os resíduos do
leite condensado

Marcamos a altura no papel e
recortamos. Envolvemos a
lata com o papel sobre a ﬁta
adesiva

5.º Passo
2.º Passo
Medimos a altura da lata,
excluindo as duas barras da
parte superior e inferior

Cortamos onde o ﬁm e o
início do papel se cruzam,
sem que exista sobreposição
ou frestas entre as duas
extremidades

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
Mini ﬁta vermelha (ou
outra cor à escolha)
Mosquetão para
porta-chaves
Molde em
forma de
coração

1.º Passo
Posicionamos o molde sobre o
tecido de feltro e, com o auxílio de um lápis, contornamos o
formato do coração no tecido.
Desenhamos duas partes:
a parte da frente e a parte de
trás
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3.º Passo
Recortamos um pequeno
pedaço de ﬁta e encaixamos o mosquetão

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 tesoura, recortamos as duas partes
do coração

Inserimos a ﬁbra siliconada
no interior do coração e
ﬁnalizamos com dois nós

