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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 Técnicas de costura e 
patchwork: utilitários de cozinha, com Marcia Satiko. 
 
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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Lista de materiais 

 
 

Utensílios e ferramentas de costura utilizados ou desejáveis para a 

confecção de todas as peças: 

 

• Máquina de Costura 

• Ferro de Passar 

• Tesouras para tecido e para manta 

• Base de corte, régua para patchwork e cortador circular (desejável) 

• Lápis 6B 

• Giz de alfaiate ou giz mágico 

• Agulha para máquina de costura números 11 e 14 

• Alfinetes 

• Fita métrica 

• Cola spray temporária para tecido – 505 (desejável) 

• Linhas em poliéster para costura 

• Linhas para Quilting: linha de máquina de bordar -  fio Trilobal ou 

Linha Cadena - 100% algodão 

 

Aula 2 

Pano de Prato básico e Porta pano de prato 

 

• 1 pano de prato sem barra 

• 3 tecidos coordenados: 1 rolinho de 30 x 70cm de cada 

• 20cm de manta resinada R1 ou R2 (100) 

• 1 argola plástica grande (10cm de diâmetro) 

 

Aula 3 

Puxa saco forrado (Seminole coração horizontal) 

 

• 4 tecidos coordenados: ¼ de metro de cada (50 x 75cm) 

• 50 cm de elástico 

 

Aula 4 

Porta guardanapos com zíper 
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• 2 tecidos coordenados: 1 rolinho de 30 x 70cm 

• 30cm de manta resinada R1 ou R2 (gramatura 100) 

• 1 zíper de 25cm 

 

Aula 5 

Toalha de mesa com canto mitrado 

 

• 1m de tecido para a parte central 

• 50cm de tecido para as bordas 

• 1,5m de tecido para o forro 

 

Aula 6 

Um Jogo americano, duas técnicas: coração seminole vertical e 

acabamento com forro (1 unidade) 

 

• 4 tecidos coordenados: 1 rolinho de 30 x 70cm de cada 

• 35cm de tecido para o forro 

• 35cm de manta resinada R1 ou R2 (100) 

 

 

Aula 7 

Guardanapos com ponto ajour e prendedor de guardanapos (6 unidades) 

 

• 50cm de linho misto 

• Agulha asa para ponto ajour 

 

 

Prendedor para guardanapos 

 

• Retalhos de tecidos utilizados nas peças anteriores 

• Retalhos de manta resinada R1 ou R2 

• Elástico roliço  

• Botão forrado No.22 

 

Aula 8 
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Avental unissex com revel e alça regulável 

 

• 1m de tecido mais resistente tipo brim ou terbrim 

• 2 meia argolas com 2cm de base no máximo 

 

Aula 9 

Avental feminino com babado 

 

• 1m de tecido principal 

• 1m de tecido para forro 

• 3m de viés fino (opcional) 

 

Aula 10 

Bandana culinária 

 

• 2 ou 3 tecidos coordenados: ¼ de metro de cada (50 x 75cm) 

 


