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ARTESÃOS
de diversas técnicas
de artesanato!

50
íncríveis para BOMBAR
e alavancar suas vendas
nas redes sociais!

7 DICAS

190
COM MAIS DE

TRABALHOS PARA
SE INSPIRAR!

TEMOS TRABALHOS
LINDOS DE ARTESANATO
veja alguns deles abaixo!

PINTURA EM TECIDO
com Verônica Silva

PANO DE COPA

ARTE EM RESINA
com Camila Marchiori

CHAVEIRO EM RESINA

ARTE EM FELTRO
com Sheila Montoya

ENFEITE MATERNIDADE

04 PASSO A PASSOS COMPLETOS PARA VOCÊ APRENDER E LUCRAR

CACHEPÔ PARA PLANTAARTE EM CROCHÊ
com Ana Eliza

Uma revista focada em ajudar a divulgar os artesãos que queiram mais visibilidade!

com o RAINHA do Quilting e
Patchwork

ENTREVISTA ESPECIAL

Ana
Cosentino

“Tenha ciência que o caminho é 
duro, e não desista. Uma história 
de sucesso para se INSPIRAR”! 
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Mantas usadas para confecções

@pegoraritextilwww.pegorari.com.br/textil
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Olá queridos leitores. 

Antes de mais nada, só temos que agradecer, mesmo 
nas dificuldades que estamos enfrentando conseguimos 
finalizar mais uma linda edição para vocês. 

Já estamos na sexta edição, buscamos sempre o melhor para 
agregar no crescimento de seu artesanato e na vida pessoal. 
E com isso vou contar um pouquinho no que preparamos. 

Temos uma entrevista incrível com a rainha do Patchwork e 
Quilting a Ana Cosentino, ela nos conta um pouco sobre a 
sua tragetória e como chegou ao sucesso. Está imperdível. 

Além de 4 passo a passos incríveis, para você fazer e se 
inspirar ou até mesmo começar uma renda extra. 

Convidamos alguns artesãos com diferentes técnicas, uma 
ótima opção para quem procura presentes ou até mesmo 
decoração, indicamos de olhos fechados. 

Nós da Artesanato In Casa, estamos muito felizes por vocês 
acreditarem nas edições da Revista, trabalhamos com toda 
dedicação e carinho para que vocês brilhem a cada dia mais. 

Desejamos muitas alegrias, tanto na vida pessoal quanto
na profissional e MUITA SAÚDE, o resto corremos atrás. 
Muito sucesso, que Deus abençoe a cada um de vocês.

VAMOS FAZER A DIFERENÇA!

A Artesanato In Casa e a Passo A Passo Comunicação Visual não se responsabilizam por eventuais erros nos passos, os projetos apresentados são de inteira 
responsabilidade dos artesãos, moldes ou ensinamentos. Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Passo A Passo Comunicação Visual.

@artesanatoincasa www.artesanatoincasa.com.br(11) 94541-4163 Artesanato In Casa

Dúvidas ou sugestões entre em contato conosco pelos canais: artesanatoincasa@gmail.com
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ANÚNCIE NA REVISTA

artesanatoincasa@gmail.com
www.artesanatoincasa.com.br

Fale conosco pelo whats

Alcance mais clientes, seu anúncio aparecerá
aqui em nossa revista, em nosso site, em nosso    

      Instagram e        Facebook!

(11) 94541-4163
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APOIAMOS:

Seja também um doador!

www.graacc.org.br

CRIAÇÃO: PARCEIROS:

Até a próxima,
Equipe Artesanato In Casa.

VAMOS RECOMEÇAR!

24 a 29
Espaço dos Artesãos

Mantas usadas para confecções

@pegoraritextilwww.pegorari.com.br/textil
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Artigo: Dicas para bombar
nas redes sociais

Espaço do Ateliê

MASSA FLEXÍVEL 325 GRS.

CARACTERÍSTICAS:

Para PORCELANA FRIA UTILIZE O CUPOM:
artincasa21

de desconto

E GANHE 7%

Também nos produtos
com a marca

escaneie o QRCode para
ir a nossa loja virtual.

de desconto
GANHE 7%

MAMADORA

Válido até 30/06

www.lojadocakedesign.com.br
@lojacakedesign
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ME DÁ UM
Artigo: O que fazer quando o cliente pede desconto?   |   por Elaine Oliveira
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Como argumentar com o cliente nessa situação?

Antes de mais nada, é fundamental que você saiba exata-
mente o porque do seu preço. Então não coloque um preço 
aleatório em seus produtos. Faça cálculos levando todos 
os pontos relevantes em consideração. Enquanto você não 
entender o motivo do seu preço, você não terá segurança 
para defendê-lo.

É natural pedir descontos, se acostume com isso! Porém, 
quem trabalha com artesanato, muitas vezes, não têm uma 
margem de lucro muito larga, mas com medo de perder a 
venda, não sabe bem como negar o desconto para o cliente 
ou que alternativa pode escolher. Nesses momentos, nos 
encontramos em uma verdadeira sinuca de bico: ou arrisca 
não vender ou sacrifica sua margem. E aí, o que fazer?
Existem algumas estratégias para lidar com essa situação.

Foque seus esforços em mostrar o valor do seu produto mes-
mo antes de apresentar o preço. LEMBRE-SE: valor e preço 
não são sinônimos! O valor está relacionado à importância 
do produto, que o comprador irá adquirir, enquanto o preço, 

é o custo que ele vai pagar por isso.
Se você vende quiet books, por exem-
plo, não inicie a negociação dizen-
do para o cliente, que ele vai pagar 
R$350,00 em um livro sensorial. 
Comece explicando o quanto esse 
produto pode ser valioso para o 
crescimento emocional, intelectual

ENTENDA SEU PREÇO!

VOCÊ PODE SIM AGRADAR O CLIENTE SEM 
SACRIFICAR SEU LUCRO!

MOSTRE VALOR, NÃO PREÇO

Quando você não tem como oferecer um desconto signifi-
cativo, uma boa ideia pode ser negociar algum tipo de van-
tagem para o consumidor, que não seja necessariamente, a 
redução no preço. Pode ser um frete grátis, um cupom de 
desconto para a próxima compra, ou mesmo um item que 
você tenha a pronta entrega e tem um custo baixo.
Só tome cuidado para que o brinde não acabe deixando 
você no prejuízo.

DÊ UM BRINDE!

MANTENHA-SE FIRME

Descontinho?
que irá gerar novas habilidades para a criança. Mostre que en-
tende dos problemas e desejos do comprador, e demonstre 
como o que você está vendendo, pode fazer a diferença na 
vida dele e de sua família.  Estando realmente interessado, 
o consumidor pode até pedir um desconto, mas ficará muito 
mais fácil, convencê-lo a comprar mesmo se você não puder 
reduzir o valor.

www.quefofuraartes.com.br

Elaine Oliveira (Que Fofura Artes)

@elaine.oliveira.oficial Elaine Oliveira

Profª e Artesã
Elaine Oliveira

Existem situações em que não há o que fazer, qualquer 
abordagem pode prejudicar sua margem. Nesses momen-
tos o ideal é se manter firme e manter o preço. Afinal, é 
melhor perder uma venda do que pagar para vender, não 
é mesmo? Saiba avaliar quando reduzir o preço, ou ofere-
cer algum tipo de vantagem, se isto não trazer nenhum 
benefício à você, mantenha o preço inicial.



MASSA FLEXÍVEL 325 GRS.

CARACTERÍSTICAS:

Para PORCELANA FRIA UTILIZE O CUPOM:
artincasa21

de desconto

E GANHE 7%

Também nos produtos
com a marca

escaneie o QRCode para
ir a nossa loja virtual.

de desconto
GANHE 7%

MAMADORA

Válido até 30/06

www.lojadocakedesign.com.br
@lojacakedesign
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Profª Sheila Montoya
 Bortolândia / SP

VÍDEO SUPER DICA
“Flor em Feltro”

Enfeite porta maternidade criado em feltro, sempre um mimo
perfeito para enfeitar a porta e dar um charme no quarto do bebê!

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA,
ou dependendo de seu celular, basta apontar

a câmera para o código.

Elefantinha nas Nuvens
Enfeite Maternidade

Artesanato em feltro Ateliê Montoya

@atelie_montoya (11) 98078-7089

Sheila Montoyaateliemontoya@gmail.com

PASSO A PASSO

LISTA DE MATERIAIS
• Feltro Cinza claro 
• Feltro Branco
• Feltro estampado 
• Tecido tricoline (tamanho 16 cm x 12 cm)
• EVA Branco 

• Manta R1 
• Termocolante
   (tamanho 16 cm x 12 cm)
• Cordão encerado branco
   (40 cm) 

• Cola liquida silicone ou cola quente
• Linha nas cores dos feltros e preta  
   para os olhos  
• Argola 
Para dar um toque especial usei um pedaço de renda 
mais flor em EVA para enfeitar.

Enfeite maternidade é um produto super 

solicitado pelas mamães! Pensando nisso 

desenvolvi essa peça com técnicas que 

enriquece o enfeite deixando o produto 

diferenciado e personalizado. Dica especial! 

Crie os penduricalhos de corações como 

chaveiros formando um kit maternidade 

completo para a mamãe!
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Após o enchimento de todas as peças, na 
cabeça faça o aprofundamento dos olhos, 
use linha dupla (meada) ou linha única de 
pesponto entre com a agulha na parte de 
trás da cabeça faça uma volta bem próximo 
aos olhos e na parte de trás da cabeça de 
um nó puxando para aprofundar.

Risque e corte a elefantinho use o gabarito
para marcar os olhos e os detalhes da 
tromba.

Após isso risca os seis corações no tecido 
termo colado no feltro e risque três corações 
no EVA e reserve.

Faça ponto caseado na nuvem e nos 
corações e após isso cole o elefantinho na 
nuvem. Corte o cordão nas medidas indica-
das e posicione na peça como na imagem.

Faça a colagem da renda na cabeça antes 
de colar as orelhas, após isso cole as ore-
lhas e o restante da peça (siga a localização 
do molde para a colagem das pernas) para 
finalizar cole a florzinha e passe blush nas 
bochechas.

Faça ponto atrás nos olhos e no detalhe da 
tromba, na parte interna das orelhas faça 
ponto palito.

Risque e corte a nuvem seguindo o molde, 
antes de casear aplique o transfer (utilizei 
a fonte Xiomara no tamanho 110 espelha o 
nome no word e imprime) essa fonte pode 
ser baixada gratuitamente no site Dafonte.

Corte uma tira de feltro na medida de 6cm 
por 1cm passe a argola na mesma e dobre 
ao meio e de um pingo de cola. Cole a tira 
com a argola entre a nuvem e o elefante 
como na foto.

PEÇA PRONTA!

Para os penduricalhos de corações, apli-
que o termocolante no tecido e deixe esfri-
ar, e após, remova o papel do termo, feito 
isso, aplique o tecido no feltro.

Faça ponto caseado em todas as partes, 
deixando apenas uma pequena abertu-
ra para fazer o enchimento, para a trom-
ba use manta R1 após isso cole as partes 
brancas das patas.

1
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8.1

*Dica Aplicação do transfer! 
Use uma de folha de sulfite (branca) por cima do 
papel transfer e após isso posicione o ferro, faça 
para evitar o atrito do ferro diretamente ao feltro.
Recorte o nome em volta (como na imagem 8) 
para não marcar a aplicação, espere esfriar e re-
tire o papel transfer com cuidado.

9 10 11

Escaneie o QRCODE 
para baixar o molde

em tamanho real.



O ARTESANATO mudou a minha vida, MUDE A SUA!

HISTÓRIA DE SUCESSO

Por: Letícia Konishi

           Para começar, nos fale um pouquinho de    
     quem é Ana Cosentino, e como se tornou
uma referência no marcado artesanal?

Eu sou Ana Cosentino, quilter profissional, professora de 
Patchwork e Quilting há mais de 25 anos, empresária 
e designer de ferramentas e tecidos. Sou natural de 
Campinas e a minha empresa fica em Jundiaí. Além das 
aulas presenciais que dava no meu antigo ateliê, comecei 
a gravar aulas em programas de televisão e criei um 
canal para dar aulas gratuitas pelo YouTube – meados 
de 2010. Fui bastante criticada por isso, mas também 
fui bastante reconhecida. Com a qualidade das aulas 
e ampla divulgação da TV e da internet, meu público 
e o público do Patchwork no Brasil foi aumentando. 
Como busco sempre ser sincera e distribuo com 
carinho o meu conhecimento, o público reconhece e 
realmente tem transformado suas vidas, aprendido 
e feito coisas lindas!

        Como começou a trabalhar
  com o artesanato, e qual foi seu 
primeiro trabalho?

Eu sou professora por formação. Dei aulas de 
geometria e artes durante um bom tempo na minha vida, 

até o Patchwork chegar no Brasil. Quando resolvi aprender 
eu ainda dava aulas no colégio, mas não demorou muito pra 

eu ficar só com o Ateliê. No começo, além da dificuldade que era 
para encontrar as ferramentas facilitadoras à venda aqui no Brasil, 
tinha uma escassez de material didático e as professoras da época 
guardavam os segredos a sete chaves. Foi então que eu comecei a 
dar aulas no Ateliê de uma amiga, depois comprei o meu próprio 
Ateliê, montei a loja e fui seguindo. Hoje eu tenho uma empresa e 
uma linha de produtos exclusivos para Patchwork e Quilting.

do Patchwork e Quilting
A RAINHA



Fotos: Letícia Konishi
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           Ana, quais dicas você daria para  
    quem quer viver de artesanato? 

Estude muito e seja profissional em tudo que você 
fizer. Tenha claro o seu objetivo, já que o artesanato 
pode ser um hobby, uma terapia, uma segunda renda 
ou mesmo a sua renda principal. Há quem venda o 
produto pronto, há quem venda seu conhecimento 
e há quem venda materiais. Independente do seu 
caso, seu objetivo precisa estar claro, faça tudo com 
amor, seja sempre sincera com suas alunas e clientes, 
tenha ciência que o caminho é duro e não desista!

           Para finalizar, deixe uma mensagem    
      para os leitores da revista, sobre o
que você espera para este ano e as  
novidades da Ana?

Eu espero, sinceramente, que esta pandemia que 
estamos vivendo chegue ao fim e a gente possa 
voltar a se encontrar nas feiras e eventos por aí. Da 
nossa parte teremos muita novidade ainda este ano! 
Tem muitos tecidos novos saindo do forno, além de 
novidade em todas as nossas linhas de produto e 
cursos também.

           Cite 3 ou mais pessoas, que foram  
    suas inspirações para começar sua carreira.

Meus filhos e minha família foram a minha principal 
inspiração. Primeiro eu tinha que sustentá-los, depois 
eu tinha que formá-los! E te digo, não existe motivação 
maior do que essa! Mas eu sempre olhei com admiração 
para os trabalhos artísticos, já que os meus são mais 
técnicos e geométricos. Também tiveram algumas 
americanas que conduzem suas carreiras muito bem, 
como a Jinny Beyer por exemplo.

           Quais foram as maiores dificuldades  
    que você teve no início, e como conseguiu 
superá-las?

É muito difícil você ser profissional no mercado do 
artesanato e encontrar quem esteja querendo fazer 
disso um trabalho sério. A minha maior dificuldade foi 
encontrar um mercado tão fechado e conseguir abrir 
caminho para que mais pessoas tivessem acesso a esta 
técnica, fazer com que os empresários compreendessem 
que há um nicho de mercado importante para ser 
explorado. Porém, acho que depois destes anos todos, 
as diferenças no mercado são evidentes. Hoje a gente 
encontra uma variedade de materiais, preços, qualidades 
e está totalmente a nosso favor!

           Quando você montou sua empresa?  
    E onde podemos encontrar seus produtos?

Eu tenho a empresa há mais de 12 anos. De lá para 
cá, graças à Deus, temos caminhado pra frente e 
feito um belo trabalho pela difusão do Patchwork 
e do Quilting no Brasil. Hoje, além dos cursos on-
line, temos uma linha de produtos específicos do 
segmento: Réguas para Patchwork, Réguas para 
Quilting, Estêncil para Quilting, 17 coleções de tecido 
específico para Patchwork (somando mais de 120 
cores diferentes), além dos projetos e cursos on-line. 
Você pode encontrar tudo no site
www.anacosentino.com.br

Seus livros e outros 
materiais para 
Patchwork e Quilting 
você encontra no site 
da Ana Cosentino.

Alguns trabalhos maravilhosos da Ana Cosentino
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 www.anacosentino.com.br

@anacosentino

Ateliê Ana Cosentino - Patchwork & Quilting

Ana Cosentino Patchwork e Quilting
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PASSO A PASSO

Cupcake de Caramelo
Pintura em Tecido • PANO DE COPA

Profª Verônica Silva 
São Bernardo/SP

AULA EXTRA
Folhas Realistas – Rosa
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Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.

Uma pintura de dar água na boca, aprenda a criar biscoito 
e confeitos de chocolate em poucos passos, INSPIRE-SE !

Tintas para tecido nas 
cores:
• Amarelo limão / Amarelo 
luz / Amêndoa / Azul 
cristal / Azul marinho / 
Branco / Café / Castanho/ 
Castor / Cinza / Geada /
Laranja / Mostarda / Preto /
Purpura / Telha / Tijolo /
Verde folha / Verde 
pântano / Vermelho luz / 
Vinho merlot

Pincéis 
• Nº 4 e 6 REF 421
   (Cabo vermelho)
• Filete número 0 REF 409  
   ou REF 422
• Nº 6, 8 e 10 REF 326 ou 
   REF 454
• Nº 2 e 8 REF 462
• Nº 10 REF. 456
Obs: o tamanho do pincel 
usado vai variar conforme 
o tamanho da área á ser 
pintada.

• Carbono de preferência  
   vermelho ou de 
   formulário continuo para  
   transferir o risco;
• Caneta sem carga ou 
   lápis 2B;
• Pano de copa de sua 
   preferência na cor Branca;
• Stencils de POÁ sua  
   preferência; 
• Pote com água para  
   limpar os pinceis;
• Pires ou Godê Flor – para 
   misturar ou diluir a tinta 
   se necessário;
• Tabua de MDF preparada 
   com papel Adesivo Branco 
   ou placa acrílica com e 
   adesivo permanente;
• Pano para secar os 
   pinceis (ele terá apenas 
   esta função, reserve-o 
   apenas para isso).

Mistura de Incolor e 
Aquarela (1 parte de Incolor 
para 1 parte de Aquarela)

LISTA DE
MATERIAIS

Veronica Silva (Vê Artes e Presentes)

(11) 95778-1785@veartes Veronica Silva

veartesepresentes@gmail.com
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Fixe o tecido que irá pintar na tabua já encapada 
com papel adesivo branco e com o adesivo 
permanente e transfira o risco usando o carbono 
e uma caneta sem carga OU lápis 2B.

Com um pincel de ponta mais suave (macia) pinte 
todas as marcas mais claras do risco da calda 
usando o geada e deixe secar

Use o marrom rustico e o castor para preencher 
a embalagem dos confeitos. Com o stencil e a 
cor café faça as bolinhas. Enquanto isso seca, 
preencha as áreas brancas da embalagem com 
branco e sombreie com o cinza. 
Para as letras use o castanho para preencher 
e já sombreie com o castanho ainda molhado, 
usando o tom café e o preto. 

Contorne alguns pontos da embalagem com 
preto. Faça os olhos e a sobrancelha do 
personagem da embalagem de preto e ilumine 
com branco. Já para os confeitos jogados fora 
do pacote use as mesmas cores usadas no passo 
8, acrescentando: Chocolate – preencha de 
castanho, sombreie de café e preto e ilumine com 
o branco.

Com pinceladas aleatórias inicie preenchendo 
com as cores amêndoa, geada e branco. Com 
um pincel menor faça algumas batidinhas com o 
castanho e castor. Use o cinza e o castanho para 
a sombra e reforce as partes mais claras com 
batidinhas de branco.

Para o efeito de caramelo brilhante, muitas 
cores serão aplicadas. Elas precisam estar 
marcadas, não esfumadas (mescladas entre si) 
para dar o efeito de algo bem brilhante. Use o 
amêndoa perto do geada antes aplicado, as 
cores tijolo, mostarda e cerâmica nas áreas mais 
avermelhadas e amareladas e o telha, café e 
preto nas de sombra. 

Pinte confeito por confeito no desenho da 
embalagem sendo: Amarelo – preencha de 
aparelho luz, sombreie com o castanho
Azul – preencha de azul cristal, sombreie com 
o azul marinho / Vermelho – preencha de 
vermelho luz, sombreie com o vinho merlot / 
Laranja – preencha de laranja, sombreie com 
o purpura Verde – preencha de verde folha, 
sombreie com o verde pântano. Espere secar e 
ilumine com o branco. 

Dilua o branco na mistura e com o filete faça a 
letra “m” nos confeitos.
Finalize fazendo a sombra dos elementos com a 

cor cinza. 

Primeiro preencha os detalhes do biscoito com 
geada e espere secar. Depois preencha com o 
auxilio de um pincel de ponta mais firma, lixada, 
com o castanho. Sombreie com o café e com o 
preto juntos no pincel, e ilumine alguns detalhes 
que antes foram pintados com o geada, com o 
amêndoa. Para o recheio use o cinza nas sombras 
e o branco na área mais clara. 

Preencha faixa por faixa da forminha, usando 
as cores tijolo, castor, castanho e amêndoa. 
Note que, cada faixa possui uma cor diferente. 
Para as áreas mais escuras preencha de café 
e vinho merlot. E espere secar. Enquanto isso 
volte na calda e reforce áreas mais escuras e as 
mais claras use o branco. Com o preto reforce 
as sombras e com o amêndoa e o geada faça as 
luzes, dando mais profundidade.

Preencha o confeito da embalagem de vermelho 
luz e sombreie com o vinho merlot. Para as mãos 
dele preencha de branco e sombreie com o cinza. 
Para os braços preencha de amêndoa e sombreie 
com castanho e deixe tudo isso secar. Enquanto 
isso, dilua o branco na mistura e com o filete faça 
a letra “m” nos confeitos. Ilumine alguns pontos 

da embalagem com o branco.

PEÇA PRONTA!
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Matéria: Associação Artística de Dois Vizinhos   |   por Mayza Iorkoski e Júnior Mafra

Associação Artística
 de Dois Vizinhos – Paraná / PR 

E m 2020 durante a pandemia o Sr. Moacir
Mafra Júnior fundou a Associação 

Artística de Dois Vizinhos (Paraná), possuin-

do uma grande experiência e conhecimento 

por ter participado de várias feiras nacionais,

viu a necessidade em ajudar os artesãos do 

município a aumentarem sua renda e ter 

maior visibilidade. Foi então que, juntamente

com algumas pessoas iniciaram as feiras na 

praça da cidade, e assim buscou-se o apo-

io da prefeitura e outros órgãos municipais 

para fortalecê-la.



KITS CARTONAGEM
Vários temas e opções
com valores que você
irá se surpereender!

@flavia_diz Flavia Diz(11) 99393-5326

www.flaviadizcartonagem.com.brcompre pelo site:

Fotos: Divulgação

Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais:

@associacao_artistica_dv

Atualmente, a associação conta com 34 sócios e 
fomos convidados a assumir a concessão da casa 
do artesão, onde os produtos  estão expostos di-
ariamente para comercialização e aos sábados, 
continuamos com a feira na praça.

Além de comercializar o artesanato, temos vários 
projetos futuros para fomentar o turismo regional, 
trazer visibilidade ao município e valorizar o ar-
tesão local.
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Profª Ana Eliza
Carapicuíba / SP

LISTA DE MATERIAIS

Vídeo de como fazer uma 
embalagem simples e ecológica

Linda opção para presentear quem você ama e decorar o seu ambiente,
valorizando ainda mais a plantinha e dando mais charme a sua casa!

(11) 98100 - 6074

@ateliana_croche

PASSO A PASSO

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.

• Fio de malha (qualquer marca)  / • Tesoura  /
• Agulha 7.0mm (ou compatível com a espessura do fio)

Cachepô
Decorativo
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Faça o anel mágico (círculo mágico) e dentro 
dele coloque 7 pontos baixos. Feche o anel 
mágico puxando a ponta do fio que sobra.

Feche a carreira de pontos baixos colocando a 
agulha de trás pra frente no segundo ponto e 
puxe o fio pra trás.

Coloque a agulha entre os pontos e faça 1 ponto 
baixo, em seguida mais um ponto no mesmo 
lugar, a segunda volta seguirá desta forma, 2 
pontos pra cada ponto de base totalizando 14 
pontos baixos. Finalize igual a volta anterior.

Faça pontos baixíssimos em toda a volta e corte 
o fio deixando uma sobra de aproximadamente 
10 cm.

Passe a agulha no primeiro ponto de fora pra 
dentro e puxe o fio por completo, em seguida 
coloque a agulha de trás pra frente no meio do 
último ponto e puxe o fio pra trás por completo 
fazendo assim um fechamento invisível, esconda 
a sobra de fio por entre alguns pontos e corte o 
que sobrar.

Subida da base: introduza a agulha na base do 
cachepô pegando as 2 alças do ponto e pegue o 
fio segurando a ponta para não escapar, faça o 
primeiro ponto baixo e siga fazendo por toda a 
volta totalizando 14 pontos baixos (igual a base).

Feche a volta passando a agulha de trás pra 
frente no segundo ponto baixo deixando o 
primeiro sem trabalhar e puxe a alça para trás e 
segura para não escapar.

Introduza a agulha no centro do ponto de forma 
que atrás do ponto também esteja no centro, 
pegue a argola que ficou pra traz e lace o fio 
ficando com três argolas na agulha, passe o 
fio entre as duas argolas fazendo assim nosso 
primeiro ponto baixo centrado, desta forma 
trabalharemos por toda a volta finalizando sempre 
da mesma forma que o passo 8. (fechamento 
invisível). faça 4 carreiras de subida ou 6 cm de 
altura ou ainda a medida do vasinho que deseja.

Finalize fazendo uma carreira de pontos 
baixíssimos, introduzindo a agulha de trás pra 
frente no segundo ponto e puxando a argola para 
trás, introduza a agulha entre o primeiro e último 
ponto, lace o fio e traga para frente, em seguida 
introduza a agulha entre os pontos seguintes, puxe 
o fio direto formando assim pontos baixíssimos em 
toda a volta até chegar ao último ponto. Corte o fio 
deixando uma sobra de aproximadamente 15cm e 
puxe todo o fio pra frente.

Com uma agulha menor introduza de cima pra 
baixo no primeiro ponto baixíssimo e puxe o 
fio pra cima em seguida introduza a agulha de 
dentro pra fora no mesmo lugar onde sai o fio 
que estamos trabalhando formando assim um 
ponto baixíssimos idêntico aos demais, ficando 
uma emenda invisível, esconda os fios entre 
alguns pontos e corte o que sobrar.

Para colocar a plaquinha ou etiqueta de sua 
preferência, basta cortar tirinhas de fio de malha 
(se preferir pode costurar) e colocar nos furos da 
etiqueta, passar o fio pra trás amarrar, esconder 
os fios e cortar as sobras.

PEÇA PRONTA!
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(11) 99658- 0485

Canal Certo da Costura

@canalcertodacostura

(11) 3685-2650

CANAL CERTO
DA COSTURA
Oferecemos o melhor para o seu artesanato
e confecção, para uso doméstico e industrial.
Venha conferir as máquinas, peças e acessórios!

SERVIÇOS: •  COMPRA  •  VENDA  •  TROCA  •  CONSERTOS EM GERAL

www.canalcertodacostura.com.brRua Dona Primitiva Vianco, 829 – Centro de Osasco / SP

Aqui você encontra as melhores
máquinas para sua costura!

!



(11) 99658- 0485

Canal Certo da Costura

@canalcertodacostura

(11) 3685-2650

CANAL CERTO
DA COSTURA
Oferecemos o melhor para o seu artesanato
e confecção, para uso doméstico e industrial.
Venha conferir as máquinas, peças e acessórios!

SERVIÇOS: •  COMPRA  •  VENDA  •  TROCA  •  CONSERTOS EM GERAL

www.canalcertodacostura.com.brRua Dona Primitiva Vianco, 829 – Centro de Osasco / SP

Aqui você encontra as melhores
máquinas para sua costura!

!



PASSO A PASSO

Profª Camila Marchiori
Pq. Laranjeiras- Cachoeiro de 

Itapemirim / ES

VÍDEO EXTRA 
CRIANDO BORDAS DOURADAS
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• Balança

• Copos plásticos

• Resina e endurecedor

• Pigmento azul escuro

• Pigmento azul claro

• Trigo

• Areia

• Concha

• Tinta acrílica branca

• Pincel fino e Argola Chaveiro 

• Molde de silicone

• Espátula ou faca sem ponta

www.minicursoderesina.com.br

@marchiori.art

Baixe o APP “QR Code” para ver a aula EXTRA, ou 
dependendo de seu celular, basta apontar a câmera
para o código.

Chaveiro
APRENDA a criar este lindo chaveiro em resina, de uma forma simples e
rápida. Gere renda extra, criando suas peças personalizadas hoje mesmo!

LISTA DE MATERIAIS
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Pese 6 gramas de resina e 3 de en-
durecedor, misture bem por 3 minutos.

Misture os pigmentos azuis na resina 
transparente.

Coloque uma concha. Após um dia de secagem, faça peque-
nos traços com a tinta branca. Finalize 
com mais uma camada de resina.

Acrescente o azul mais claro no meio 
da peça.

E o azul escuro na parte superior
da peça.

Divida a mistura em um novo 
recipiente e acrescente areia e trigo.

  Com uma espátula ou faca sem 
ponta, coloque essa mistura no molde.

Sigam nossas redes sociais
e acompanhem nossas novidades!

@moldesvilabeagle
Moldes de Silicone - Vila Beagle

Enviamos para todo Brasil

Compre pelo site:

www.moldesvilabeagle.com.br

Oferecemos  MOLDES DE SILICONE e
acessórios para artesanato e confeitaria

Campinas -SP 

Espere mais um dia para retirar
do molde. Acrescente uma correntinha 
de sua escolha para finalizar.
Seu chaveiro está pronto.
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Artesão, você sabia que uma foto 
bem feita chama 95% da atenção 
das pessoas?

Nosso cérebro assimila muito mais rápido 
uma foto do que um texto, por isso a 
importância de se fazer boas fotos.

Aumente as chances de seus produtos 
serem vistos, melhorando um pouquinho 
o cenário onde suas peças estão.

Aqui vão 7 dicas, para você melhorar e 
atrair mais a atenção de seus clientes.

Artigo: Dicas para bombar nas redes sociais

E lembre-se, NUNCA corte a peça tente deixar 
ela inteira na foto, se for muito grande tire de 
vários ângulos, e poste como carrossel, ou crie 
uma moldura (mosaico) e inclua os detalhes.

Pense que a iluminação é o mais importante, 
é indispensável para uma boa foto usar a luz 
natural ou colocar luzes brancas faz toda
a diferença.

Trabalhe o fundo ou a base, onde a sua peça 
está, precisa ter um ambiente produzido 
com alguns elementos, mas cuidado, não 
coloque muitas coisas para não ficar poluído 
e tirar o foco da peça.

Harmonia nas cores é fundamental, sua 
peça tem cores fortes, então contraste os 
elementos em volta, com cores neutras ou 
que tenham os mesmos tons.

Se a peça é um acessório, tente encontrar 
alguém para usá-la, mostrar como ficaria em 
uma pessoa, passa a ideia da proporção real.

Se for fazer fotos com o celular (indicamos 
sempre), deixe na resolução maior que tiver, 
claro pense que pode ocupar muita memória 
em seu celular, então logo após a foto, envie 
para seu e-mail para deixar de backup, salve 
em seu computador ou encaminhe para uma 
nuvem (armazenamento online).

Use os filtros de seu celular para dar uma 
melhorada na foto, mas cuidado para 
não mudar muito a cor do produto final, 
principalmente quando se trata de tecidos. 
Existem vários APP gratuitos que irão ajudar 
na melhoria das fotos.
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RECEITA CROCHÊ por Alessandra Veiga

Chaveiro de letra “B”
Esta peça é feita em crochê plano, ou seja, carreiras de ida e volta. 
A cada início de carreira, fazer 1 corrente para subir para a próxima carreira.
Esta letra começa debaixo para cima. A parte de baixo é maior. Isso deve 
ser observado antes da costura das 2 partes. 

1• 9 corr e 9 pb
2• 8pb, 1aum (10)
3• 1aum, 9pb (11)
4 a 6• 11pb em cada carr
7• 1dim, 9pb (10)
8• 8pb, 1dim (9)
9• 1dim, 7pb (8)
10• 7pb (7)
11• 1aum, 6pb (8)
12• 7pb, 1aum (9)
13• 1aum, 8pb (10)
14 e 15• 10pb em cada carr
16• 8pb, 1dim (9)
17• 1dim, 7pb (8)
Arremata e faz mais uma vez toda a sequência. 

MONTAGEM:
Fazer toda a receita 2x.
Juntar as 2 partes iguais costurando nas laterais em 
pontos baixos na proporção aproximada de 1pb por 
carreira. Durante a costura, fazer o cordão que prende 
a argola do chaveiro com 15 correntinhas no topo 
da letra. Antes de fechar completamente a costura, 
colocar enchimento. 

ALESSANDRA VEIGA
Professora e Artesã

MATERIAIS:
• Fio amigurumi
• Agulha 3mm
• Fibra siliconada 
• Agulha de tapeçaria 
• Argola de chaveiro
• Marcador de pontos 
• Tesoura

ABREVIAÇÕES:
corr = corrente
carr = carreira
pt = ponto
pb = ponto baixo
pa = ponto alto
pbx = ponto baixíssimo
mpa = meio ponto alto
pad = ponto alto duplo
BLO= pontos pela alça de trás
FLO = pontos pela alca da frente
[ ] = repetição

@turcacroche 

Turca Crochê

lojinhadaturca@gmail.com
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Espaço do Ateliê

Rua Ituxi 21, Saúde / SP Central Crafts Central Craftscentralcraftsbrwww.centralcrafts.com.br

Temos também: bazares com material de
artesanato e produtos prontos para presente.

• Cartonagem  • Encadernação • Lettering  • Costura Criativa • Crochê

(11) 99131-3685

Um espaço acolhedor onde você
vai usar toda sua criatividade!

OFERECEMOS  AULAS ON LINE  TAMBÉM
EM VÁRIAS MODALIDADES:

Aqui você aprende
a fazer lindas
embalagens, ou dar 
de presente kits 
incríveis como estes, 
em destaque!



Espaço dos Artesãos

Belenzinho / SP

Neuzely Siqueira
Estúdio

(11) 99475-0423

Neuzely Siqueira

@Neuzely_Siqueira_Estudio

TÉCNICA:
• Arte em Papel

“Transformando papel em Arte com amor!
Trabalho com calendários personalizados e muito mais”.

Vila Mariana / SP

Silvia Lacerda

(11) 98126-6660

@silviamlacerda

TÉCNICA:
• Low Poly Paper

“Trabalho com a técnica Low Poly Paper, transformando
imagens em decorações personalizadas em 3D”.

Jardim da Saúde / SP

SIMONE BERTACHINI

Siber Artes e 
Artesanato

“Ensino crianças de 8 a 80 anos a transformarem papel em

arte, nas técnicas Scrapbook e Quilling. Aceito Encomentas”.

(11) 98316-0073

@siberartes
TÉCNICAS:
• Scrapbooking
• Quilling

Siber Artes e Artesanato
 siberarteseartesanato@gmail.com

Embu das Artes / SP

ÁLISON FREIRE
Paperagem

Eu crio cartões e livros popups que aquecem corações. 
Não acredita? Confere no instagram.

(11) 96754-8215

@AlisonFreire TÉCNICA:
• PopUp

www.paperagem.com

24 • www.artesanatoincasa.com.br
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Espaço dos Artesãos

Pq. Mandaqui / SP

CHRISTIANE CAPUZZO

Coração Artista

(11) 99325-3319

@azateliecom
TÉCNICA:
• Bordado
a máquinaAZ Ateliê

O AZ ateliê nasceu da idéia de ter presentes especiais a 
pronta entrega e por encomenda. Tudo feito com amor!

Aclimação / SP

Lucy Del Médico

(11) 99181-1801

@delmedicolucy TÉCNICA:
• Cartonagem
  com TecidosLucy Del Médico

Adoro cartonagem e encadernação, sempre que possível, 
acrescento um toque de scrapbook, até ficar harmonioso!

elo7.com.br/feiradeideias

Pacatuba /CE

ESTER PAIXÃO 

Arte Paixão Biscuit

(85) 98155-5153

@artepaixaobiscuit TÉCNICA:
• BiscuitEster Paixão Biscuit

Trabalho com Biscuit para festas, lembrancinhas, topo de

bolos, personagens, objetos de decoração. Sob encomenda!

AULINHAS DA PAIXAO

Salvador / BA

LIVIA DULTRA FREITAS

Livia Artesanato

(71) 99957-3555

@lívia.artesanato

TÉCNICA:
• Costura Criativa

“Amo artesanato, minha especialidade são bolsas
feitas de palha. Envio para todo o Brasil”. 
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Espaço dos Artesãos

Osasco / SP

ELMA RODRIGUES

Ateliê Elma Rodrigues

Transformando porcelanas em lindas
obras de arte. Amo também a costura criativa.

(11) 99671-3626

@atelie_elmarodrigues

TÉCNICAS:
•Pintura em Porcelana  
•Costura criativa

Ateliê Elma Rodrigues_Amor em Arte

Natal / RN

THANIA DUTRA BORGES

(84) 99625-0750

Fiothá Aconchego

@fiotha_aconchego

Fiothá Aconchego

TÉCNICA:
•Costura Criativa
  (Mães e Filhos)

Criamos e desenvolvemos peças aconchegantes  
para bebês, crianças e mamães.

Ipiranga / SP

SANDRA TONARQUE
Artes Para Casa

(11) 99979-2106

Artes para casa

@artesparacasa TÉCNICA:
• Arte em MDF

“O artesanato é o que me faz feliz, feito a mão com 
muito amor. Peças únicas, envio para todo Brasil”.

Paulo Afonso / BA

(75) 98808-8872

Pintando com Andréa Cordeiro

@atelieandreacordeiro

@andreacordeiro54

Andrea Cordeiro
Artesanato

TÉCNICA:
•Pintura em Tecido

Instrutora de artesanato com diferencial em pintura 
em tecido. Venha ver meus trabalhos e se encantar!
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Espaço dos Artesãos

Vila Monumento / SP

RENATO OLIVIERI
Eastcoast Artshop

TÉCNICAS:
• Pintura Customizada
• Aerografia

East Coast Art Shop

(11) 99397-3662

Eastcoast Artshop

@eastcoast_artshop

www.eastcoastartshop.website

Sua imagem em um mergulho, conheça um pouco
da técnica de PINTURA HIDROGRÁFICA comigo!

Dois Vizinhos / PR

JÚNIOR MAFRA

JM Artes

A arte sustentável, é fazer o luxo do descartável,
se transformar em lindas peças decorativas!

(46) 98403-1174

@jmartes.ofc
TÉCNICA:
• Esculturas
em Madeira

Júnior Mafra (Catarina)

Vila Gumercindo / SP

EIGLA MARCHETTI 

Trama - Arte em Tecido

(11) 96370-5055 
@tramaarteemtecido

TÉCNICA:
• Costura
  criativa

Trama - Arte em Tecido

Costuro os meus sonhos e os seus também,
criando peças artesanais criativas para seu bebê!

Higienópolis / SP

Atelier Filhos & Arte

(11) 96335-7779

@atelierfilhosearte

“Presentes exclusivos para pessoas
muito especiais”.

Atelier.FilhoseArte

TÉCNICAS:
• Encadernação  
   Artesanal
• Cartonagem
• Pintura em seda
• Aulas de encadernação 
   e cartonagem

FABIANA MOREIRA
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Ateliê Das Irmãs

Parque Mandaqui / SP

(11)97683-7539

@ateliedasirmas.artes

TÉCNICAS:
• Pintura em Tecido
• Crochê
• Costura Criativa

@atelie.dasirmas

Rosa Helene e Silmara Mascarenhas

www.ateliedasirmas.com.br

Espaço dos Artesãos

Ateliê da Rosa

Centro – Guarabira / PB

(83) 98858-7128
@atelie_da_rosaa

Rosa

TÉCNICA:
•Costura Criativa

Rozinalda Bizerril

Babilaques

Babilaques Artesanato

Jd. Atlântico Ilhéus / BA 

(11) 99233-8034
@babilaques_artesanato

Marilsa Machado

TÉCNICAS:
• Patina
• Estencil
• Decoupage
• Cursos online e 
oficinas presenciais

Naylor Tupy

Naylor Artesanatos

Glória 6 – Catanduva / SP 

(17) 99625-0372
@naylorartesanatos

Naylor Tupy

TÉCNICA:
• Pintura

Joana Lopes

Joana Aparecida Lopes

Gabiroba de Cima – Itabira  / MG

 (31) 98557-1947
@joanalopes1947

TÉCNICAS:
• Bordado 
   Ponto Cruz  
• Bijuterias 
• Laços e 
   Tiaras

RG Bordados Vagonites

RG Bordados e Vagonites

Campos dos Goytacazes / RJ

 (22) 99902-3611
@rgbordadosevagonite

TÉCNICAS:
• Bordado 
• Vagonite

Gilda Alves da Conceição

Lucineia Gonçalves (Sapatinho de Anjo)

Pezinhos de Anjo

Santo Antônio – Itatiba / SP

(11) 96840-1393
@pezinhodeanjo_

TÉCNICA:
• Costura Criativa 
  (sapatinhos e  
  chapeuzinhos
  de bebê)

Lucineia Gonçalves

Ana Paula Cannalonga

Coisas da Ana • Cerâmica

Tapera da Base – Florianópolis / SC

(48) 98828-2525 / (11) 97311-6554 

@vasosdaana

TÉCNICA:
• Pintura em
   cerâmica

Ana Paula Cannalonga

Arte Flor Bendita

Engordadouro –Jundiaí / SP

(11) 98431-9032

 Arte Flor Bendita

TÉCNICAS:
•MDF
•Cartonagem
•Encadernação

@arteflorbendita

Julliana Leal Velloso

Dany Crochet e Artes

Dany Crochet e Artes

Carapicuíba – São Paulo / SP

(11) 96411-2851 / 4188 2516 
@dany_crochet_artes

TÉCNICA:
• Crochê

Rute Daniela

Dany Crochet e Artes Cantinho da Arte&Afeto



Espaço dos Artesãos

Adelaide Sena Artesanatos
(compras coletivas de tecido)

Cangaiba – São Paulo / SP

(11) 98061-6004

Adelaide Sena

TÉCNICA:
• Cartonagem

@atelie.adelaidesena

Adelaide Sena

Ateliê Marli Gammaro 

Mooca – São Paulo / SP

(11) 98970-9383

MarliGammaro

TÉCNICAS:
• Pintura
• Crochê

Marli C. R. Gammaro

@c.r.gammaro

MARLIM r. gammaro

Ana P. Toucas

Mooca – São Paulo / SP

TÉCNICA:
•Crochê

(11) 94261-8756

Ana P. Toucas

Ana Paula

@ana.p.toucas

Aninha Vieira Artes E Reciclagem

Ateliê Aninha Vieira Artes

 Glória – Porto Alegre / RS

(51) 99730-6216
@atelieaninhavieira

TÉCNICAS:
• Biscuit 
• EVA

Aninha Vieira

A Arteira

Arteira

Bagé / RS 

(53) 99990-6065
@leila_spuldar

TÉCNICAS:
• Crochê
• Pirogravura
• Colagem
• Pintura

Leila Spuldar 

www.vitrine.elo7.com.br/Arteira
br.pinterest.com/leilaspuldar

Silviamlacerda

ENVIADO P/ APROVAÇÃO

Ch’ien Bordado a Gosto

Ch’ien Bordado a Gosto

Vila Romana / SP

(11) 99687-3241

TÉCNICAS:
•Bordado  
•Encadernação

@chienbordadoagosto

Christiane Barbosa

Aris Carvalho

Aris Carvalho Atelier

Bairro Noivos – Teresina / PI

(86) 99432-2661
@ariscarvalho

TÉCNICA:
• Arte em 
  Madeira

Aris Carvalho

Aris Carvalho 
Atelier

Artes da Jô

Morada do Sol – Teresina / PI 

(86) 99937-4156
@_.artesdajo

TÉCNICAS:
• Decoupage
• Arte em MDF
• Pintura
• Pontilhismo

Josete Carmo

Ateliê Natalia Melo Crochê

Natalia Melo Crochê

Mogi das Cruzes – São Paulo / SP

@nataliamelocroche

TÉCNICA:
• Crochê

Natalia Melo

Natalia Melo Crochê

Natalia Melo
Crochê

Sill Ateliê

 Jd. Real - Maringá / PR

(44) 9927-7091

@sillateliee

Silvana Alves

Sill Ateliê

TÉCNICA:
•Costura Criativa
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PRECISA REGISTAR SUA MARCA?
chame a

TRANSFORMANDO EMPREENDIMENTOS AMADORES EM NEGÓCIOS DE SUCESSO!

@sejadonadasuamarca

contato@sejadonadasuamarca.com

(22) 99238-6101 • Dani

www.sejadonadasuamarca.com

A SUA MARCA É A IDENTIDADE DO SEU NEGÓCIO.
PROTEJA SUA MARCA!

Especialista: Dani Brites

Após perder sua marca em 2018, Dani 
Brites decidiu que seu propósito seria 
não deixar que ninguém passasse por 
essa dor. Prezando pela honestidade, 
transparência e clareza, surgiu uma 
empresa diferenciada no mercado de 
marcas, voltada especialmente para o 
pequeno empresário.
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