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Lista de materiais 

 

Caro aluno, 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Bolsa, mala e acessórios de 
viagem, com Agnes Martins. 
 
O material completo das aulas é exclusivo para os alunos assinantes. É 
uma forma de prestigiar o autor e possibilitar que o projeto eduK 
multiplique cada vez mais conhecimento. Para se tornar um assinante 
e ter acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos, acesse 
assinatura.eduk.com.br  
 
 
 
 
                                                                                 Sucesso é aprender sempre! 
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Aula 2 
Carteira porta-passaporte 

16 cm de tricoline 

7 cm de entretela 

3 cm de velcro 

 

Aula 3, 4 e 5 
Mala de viagem 

89 cm de tricoline  

65 cm de forro 

49 cm de espuma ou TNT para dublagem 

23 cm de manta acrílica gramatura 60 

9 cm de tela 

4 cm de entretela 

200 cm de zíper de nylon nº6 

5 cursores 

2 unidades de botão de pressão /80 

4 unidades de rebite 

3 m de espaguete 

120 cm de cadarço de 30mm 

180 cm de viés 

16 x 32 cm de E.V.A. 

 

Aula 6 e 7 
Bolsa de mão  

97 cm de tricoline 

64 cm de forro 

4 cm de espuma ou TNT para dublagem  

26 cm de manta acrílica gramatura 60 

16 cm de tela 

16 cm de entretela 

130 cm de zíper de nylon nº6 

4 unidades de cursor 

4 unidades de botão de pressão /80 

4 unidades de rebite 

145 cm de espaguete 

90 cm de cadarço de 30mm 

145 cm de viés 

16x 32 cm de E.V.A. 

1 unidade de regulador de alça 

2 unidades de meia argola 
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2 unidades de mosquetão 

 

Aula 8 
Nécessaire  

29 cm de tricoline 

18 cm de forro 

65 cm de viés 

27 cm de manta acrílica gramatura 60 

5 cm de zíper  

2 unidades de cursor 

1 unidade de botão de pressão /80 

15 cm de plástico cristal 

 

Aula 9 e 10 
Mochila  

68 cm de tricoline 

48 cm de forro 

28 cm de espuma ou TNT para dublagem 

100 cm de zíper de nylon nº6 

3 unidades de cursor 

260 cm de cadarço de 30mm 

250 cm de viés 

2 unidades de regulador de alça para mochila 

2 unidades de fecho de mochila 

 

Informações adicionais 

As ferragens são de acordo com cada estilo de designer, tanto o banho quanto a numeração; 

Procure utilizar materiais que você já tem em casa para reduzir os custos; 

É interessante manter contato com alguns tipos de fornecedores, como os de ferragens e zíper, 
assim, caso ocorra algum tipo de problema ou defeito, você sabe a quem recorrer. 


