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PEÇA 13 - REV 64

MODO DE PREPARO

Modelagem:
Deixar margem de costura para as peças.
Detalhes da peça em preto superior costas cortar 2X e embutir a peça na 
parte de fora.
Detalhe da peça da frente lateral da cava cortar 4X costurar embutindo a 
costura, o mesmo fazer com a lateral das costas. Detalhe curvado da 
lateral em preto cortar 4X para a peça inteira. Detalhe da peça da 
calcinha lembrar que 8X para frente e costas a mesma peça em preto 
embutir e aplicar no maiô. Lembrando que as peças são cortadas. Deixar 
margem de costura para todas as peças. Para melhor trabalhar os 
detalhes em preto utilizar malha mais grossa ou aplicar nos detalhes 
entretela de malha e costurar tudo na maquina reta.

PASSO A PASSO

Cortar a frente 1x no tecido e 1x no forro e aplicar o bojo no forro da peça. 
Cortar as costas 1x dobrado e no forro. Calcinha 1x frente e costas, 
dobrado no tecido e forro. Depois das peças superiores embutidas, 
aplicar no maiô pelo avesso e quando virar a peça pelo direito ela fica 
toda embutida. A mesma fazer com a gola, fazer a peça superior 
separada da inferior. Para costurar a gola, aplicar na costa e finalizar na 
frente. Aplicar o detalhe da lateral curvado da mesma forma, embutindo 
toda a peça e aplicar cós superior na peça, embutir a peça costurando 
pelo avesso e quando virar pelo direito à peça fica embutida. Unir o fundo 
da calcinha e aplicar as partes do detalhe em preto embutindo tudo 
somente no fundo da peça. Aplicar elástico na calcinha até onde começa 
o detalhe em preto.
Unir a peça com a parte do cós embutindo a peça. Obs: fazer todos os 
detalhes em preto, costurando somente do lado de fora dos detalhes. 
Embutindo todas as partes de fora deixando a parte de dentro para 
aplicar no maiô.

Material utilizado:
4Lycra Polly Beach estampada - Ramatex
4Lycra Polly Beach preta - Ramatex
4Malha para forro - Bazar Cida
4Fecho de metal dourado - Bazar Cida
4Bojo - Nova Dublagem  

Quantidade dos materiais:
450 cm de lycra preta
470 cm de lycra estampada
470 cm de forro de malha praia e acessórios.
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