Beginner’s Quilt
(Quilt para Iniciantes)

Criação: Eliana Zerbinatti
Medidas:
Colcha de solteiro: 1,44 m x 2,40 m
Colcha de Casal: 2,40 m x 2,40 m
Material Necessário:
(As medidas entre parêntesis são para colcha de casal)
- 1,50 m (2,25 m) de tecido Amarelo (Importado)
- 1,50 m (2,25 m) de tecido Lilás (Importado)
- 1,80 m (2,70 m) de tecido Branco com estampa Tom sobre Tom (Nacional)
- 2,50 m (5 m) de Manta Acrílica
- 1,70 m (2,60 m) de tecido para Forro (com 2,50 m de largura)
- Linha para Costura 100% algodão na cor Natural ou Branca
- Linha para Quilting Gütermann na cor Branca
- Placa, Régua e Cortador Circular
- Tesoura, agulha de mão e alfinetes cabeça de flor
CORTANDO OS TECIDOS
Corte os tecidos Amarelo e Lilás em 2 (3) partes de 75 cm para facilitar o manuseio e corte
sempre acompanhando a ourela. Corte o tecido branco em 2 (3) partes de 90 cm.
- Tecido Amarelo:
10 (18) Tiras de 5 cm
10 (17) Tiras de 10,5 cm
- Tecido Lilás:
20 (34) Tiras de 5 cm
5 (9) Tiras de 10,5 cm
- Tecido Branco:
67 (112) quadrados de 17,5 cm
MONTANDO OS BLOCOS:
Costure uma tira de 5 cm do tecido Lilás em cada lateral das tiras de tecido de 10,5 cm do
tecido Amarelo. Chamaremos essas faixas já prontas de Formação A
Posicione-as sobre a placa de corte, refile e corte fatias de 10,5 cm. Serão 68 (113)
unidades.

Igualmente, costure uma tira de 5 cm do tecido Amarelo em cada lateral das tiras do
tecido Lilás. Chamaremos essas faixas já prontas de Formação B
Posicione-as sobre a placa de corte, refile e corte fatias de 5 cm. Serão 136 (226)
unidades.

Costure uma faixa B em cada lateral das faixas A, formando o bloco. Ao costurar, posicione
de forma que os encontros das costuras fiquem bem alinhados e coloque os
alfinetes cabeça de flor para estabilizar. Só retire os alfinetes depois de passar a costura.

Disponha os blocos sobre uma mesa ou mesmo sobre a cama formando “carreiras que
alternam blocos em piecing com blocos de tecido branco. Serão necessárias 15 carreiras
de 9 (15) blocos cada. (O desenho abaixo é meramente ilustrativo).
Depois de costurar os blocos que formam as carreiras, costure-as umas às outras para
formar o topo da colcha.

MONTANDO O SANDUÍCHE
Para a colcha de casal será necessário antes de montar o sanduíche, cortar a manta ao
meio de forma que fiquem duas partes de 1,50 x 2,59. Coloque as duas lado a lado no
sentido co comprimento e sobreponha uns 2 cm. Faça uma costura de alinhavo à mão e
com pontos grandes.
1º Em uma mesa grande ou mesmo no chão, coloque o tecido do forro e prenda a
intervalos regulares com fita crepe, mantendo estendido, mas sem esticar.
2º Coloque a manta acrílica por cima e prenda também com fita crepe.
3º Coloque o Topo da Manta por cima, alinhe e alise bem, prendendo da mesma forma
(direito para cima).
4º Com uma agulha comprida e fina e linha comum, alinhave as três camadas do
sanduíche, partindo sempre do centro para as bordas,
a) primeiro em direção aos ângulos (fazendo um X),
b) depois em direção as laterais (fazendo um +),

c) depois nos espaços entre as linhas obtidas,
d) por último, em volta de todo o trabalho.
* Para facilitar esse alinhavo, use uma colher. Enfie a agulha pegando as três camadas e ao
trazê-la para cima, encaixe a colher, de modo que a agulha venha sobre ela e assim possa
deslizar mais facilmente para fora das camadas. Cuide para que ao colocar a colher não
enrugue o tecido. Retire os pedaços de fita e quilte.
QUILTANDO
Neste trabalho, indicamos um projeto de quilt bem fácil e simples, mas na verdade não
existem regras, pois a escolha de onde e como quiltar uma colcha é prerrogativa de quem
a faz. Sugerimos que você quilte à mão ou à máquina em volta dos blocos, ou use sua
imaginação.

