Sem Igual Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!
Passo a passo – Biju G
Material:
- Kit para cartonagem Sem Igual mod. Biju G; - 50 cm de tecido 100% algodão estampado e 50 cm de
tecido 100% algodão liso;- Pincel; - Espátula de plástico; - Rolinho de espuma; - Cola branca; - Cortador
circular; - Base de corte; - Régua; - Estilete; - Tesoura; - Fita adesiva tipo crepe.
Dica: antes de começar o revestimento leia as instruções e faça o reconhecimento de todas as peças do
kit. Sempre que passar cola no papel cartão ou papelão cinza devemos alisar com o rolinho antes de colar
o tecido. Isso evitará manchas de cola. Posicionar o papel ou papelão no tecido, alisar com a mão e usar
a espátula para finalizar. Use cola sempre o suficiente, não é necessário exagero. Para o revestimento
sempre espalhar cola com o pincel, passar o rolinho para deixar uniforme. Sobrepor a peça no tecido.
Virar a peça e alisar o tecido com o auxílio da espátula de dentro para fora, para retirar as imperfeições
e eventuais bolhas. MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR E UMIDADE

KIT 060 – BIJU G
Pç 1
Pç 2
Pç 3
Pç 4
Pç 5

base da caixa (papelão cinza) 1x
Lateral maior (papelão cinza) 2x
Acabamento maior (papel cartão) 1x
Lateral Menor (papelão cinza) 2x
Acabamento menor (papel cartão) 2x

Pç 6
Pç 7
Pç 8
Pç 9
Pç 10

Tampa e fundo (papelão cinza) 2x
Lombada (papelão cinza) 1x
Acabamento da tampa (papel cartão) 1x
Base da bandeja x1
Lateral maior (papelão cinza) 2x

Pç 11
Pç 12
Pç 13
Pç 14
Pç 15

Acabamento da lateral maior (papel cartão) 2x
Lateral menor (papelão cinza) 2x
Acabamento da lateral menor (papel cartão) 2x
Divisórias maiores. 2x
Divisórias menores. 4x

Passo 1: revestimento da base Peça 1.
Siga a dica inicial para revestir a base da caixa.
Com o cortador circular recorte as sobras do
tecido de todos os lados da peça sem deixar
sobras.
Passo 2: revestimento das laterais da caixa Peças 2 e 4.
Repita os mesmos procedimentos do passo 1, porém sobreponha a
peça deixando uma sobra de tecido de todos os lados. A sobra de baixo
pode ser menor porque será retirada totalmente com o cortado
circular. Nas diagonais corte o excesso de tecido, mas deixe uma
margem de 0,5 cm, não corte rente ao papelão. Cole todas as laterais
do tecido.

Passo 3: montagem da caixa. Usar as 5 peças finalizadas dos passos 1 e 2.
Aplique cola na lateral menor da base da caixa. Corte 3 ou 4 pedaços de fita adesiva, cole na base da caixa na lateral menor
deixando uma sobra para ser colada na lateral. Posicione a lateral menor a base, use a fita adesiva para fixar a lateral a base da caixa.
Ajuste bem para ficar firme e sem espaços entre a base e a lateral.
Repita o mesmo procedimento para colar as outras laterais. Seguindo a ordem, 1ª lateral menor, 2º lateral maior, 3º lateral
menor e 4º lateral maior.

As fitas adesivas não deverão ser retiradas.
Passo 4: revestimento do acabamento da tampa Peça 7.
Corte o tecido do revestimento interno da tampa deixando 3 cm
de sobra na parte inferior e 1 cm nas outras laterais. Repita os
mesmos procedimentos para colar o tecido na parte branca do
papel cartão. Cole 3 laterais deixando a maior de baixo sem colar.
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Passo 5: Revestindo a tampa e o fundo. Peças 6 e 7.
Montagem do conjunto:
Cole a lombada no papel Kraft, marque 0,5 cm de cada lado da lombada. Alinhe a tampa e o fundo, use a régua de refilo para
te ajudar e cole as duas partes no papel Kraft. Refile as sobras laterais.

1 – cole a lombada no papel.

2 – cole a tampa e o fundo.

3 – refile as sobras do Kraft das laterais.

Posicione o conjunto, sobre o tecido que ficará para fora da caixa, deixe 2 cm de
sobra em todos os lados.
Passe cola na lombada do lado do papelão cinza e no sulco (coifa) de papel Kraft,
alise com o rolinho. Posicione a peça, já com cola, sobre o tecido. Alise com
espátula vincando bem a coifa.
Repita o procedimento para colar o tecido na tampa e no fundo.
Passo 6: finalização da parte externa - Tampa, lombada, fundo

Após colar as três partes (tampa, lombada e fundo), usando a tesoura
cortar na diagonal as laterais do tecido deixando uma margem de mais
ou menos 0,5 cm. Não cortar rente ao papelão.

Cole o acabamento a peça do passo 4 na tampa deixando 1cm de
margem de todos os lados. Passe um pouco de cola na lombada para fixar
a sobra de tecido da parte inferior na caixa. Deixe secar por 30 minutos.

Na tampa faça os furos para o fecho, para os furos da frente marque da lateral para o meio 10 cm de cada lado, faça os furos
usando o furador. Para os furos de trás, meça 5 cm da lateral e faça os furos usando o furador. As distâncias entre os furos pode ser 4
cm. Aplique os ilhós para finalizar.

Passo 7: revestimento dos acabamentos externos da caixa. Peças 3 e 5.
Aplique cola na parte branca do papel cartão, estique com o pincel e alise
com o rolinho. Fixe o tecido, deixe uma margem de 2 cm de todos os
lados. Corte em diagonal as laterais superiores e inferiores do tecido de
todas as laterais.
Cole todas as partes superiores do tecido no papel cartão. Nas laterais menores cole o lado direito de uma e o lado esquerdo
da outra. Todos os lados inferiores deverão ficar sem cola.
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Lateral maior. Frente.

Lateral esquerda.

Lateral direita.

Passo 8: revestimento da caixa parte externa
Cole primeiro a lateral maior (frente da caixa), passe cola em toda a lateral maior e uma borda de cola na parte de baixo da
caixa e nas laterais menores, para que as sobras de tecido sejam coladas. Passe fita adesiva na parte de cima da lateral para que fique
bem colada na caixa.
Repita o procedimento com as laterais menores, note que cada lateral, dependendo do acabamento do tecido (direito ou
esquerdo) corresponde a um lado da caixa.
Passo 9: finalização da caixa
Passe bastante cola na lateral da caixa que ficou sem acabamento. Posicione junto à lombada, ajuste para deixar bem
centralizado. Segure por alguns minutos, e prenda com a fita adesiva. Passe cola na base da caixa não se esquecendo dos cantos e das
extremidades. Cole no fundo da caixa, segure por alguns minutos. Prenda com fita adesiva. Deixe secar por 6 horas. Após a secagem
completa todas as fitas poderão ser retiradas.
Passo 10: Montagem da bandeja Peças: 9, 10 e 12
Repita os passos 1, 2 e 3 para revestimento da parte interna e montagem da bandeja.
Passo 11: Acabamentos da bandeja. Peças: 11 e 13.

Para que as fitas crepes não apareçam no tecido, encape
com papel kraft a parte de baixo da bandeja. Passe cola, e
alise com espátula, dobre as laterais e cole.
Espalhe cola com o rolinho e cole o tecido escolhido. Corte
as orelhinhas com tesoura.

Cole os acabamentos no tecido deixando 1,5 cm de margem, nas laterais maiores vire todas as sobras para trás. Nas laterais
menores deixe as sobras menores para o arremate na bandeja. Passe cola na lateral menor da bandeja e cole os acabamentos.
Siga depois colando os acabamentos maiores. Fixe tudo com fita adesiva até secar.
Revestimento das divisórias da bandeja.
Abra todos os sulcos das divisórias com o estilete.
Passe cola nas 2 divisórias maiores Peça 14, alise com o rolinho e revista com o tecido deixando os sulcos das divisórias para
baixo.
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Repita o mesmo procedimento com as 4 divisórias menores peça 15, só que desta vez os sulcos ficarão para cima, ou seja, o
tecido cobrirá a abertura das divisórias.
Deixe secar.
Refile as sobras com o cortador circular e com uma tesoura de precisão abra os sulcos fechados pelo tecido. Monte e encaixe
dentro da bandeja.
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