Sem Igual Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!
Passo a passo – CAIXA DE FERRAMENTAS
Material:
- Kit para cartonagem Sem Igual; - 40 cm de tecido 100% algodão
estampado e 40 cm de tecido 100% algodão liso ou de outra
estampa; - Pincel; - Espátula de plástico; - Rolinho de espuma; Cola branca; - Cortador circular ou estilete; - Base de corte; Cantoneira fio de cabelo, se tiver; - Fita adesiva tipo crepe.

Orientações Gerais: antes de começar o revestimento leia as instruções e faça o reconhecimento de todas as
peças do kit.
O kit é composto de 5 caixas (potes), a base de suporte e as alças. Todos os 5 potes são feitos exatamente da
mesma forma, todos eles possuem um número seguido do traço e outro número, sendo que o primeiro
número é o número do pote e o segundo o número de cada peça que você poderá identifica-las na tabela
abaixo. Antes de começar separe todas as peças de cada pote para não se confundir na hora de revestir e
montar.
Dica: Use cola sempre o suficiente, não é necessário exagero. Para o revestimento sempre espalhar cola com o pincel, alisar com o
rolinho para deixar uniforme e evitar manchas de cola. Sobrepor à peça no tecido. Virar a peça e alisar o tecido com a mão e usar a
espátula de dentro para fora para retirar as imperfeições e eventuais bolhas. MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR E UMIDADE!

Caixa de Ferramentas

KT0096
Peça 1
Peça 2
Peça 3
Peça 4

base da caixa (papelão cinza) 1x
Lateral maior (papelão cinza) 2x
Lateral Menor (papelão cinza) 2x
Revestimento externo (papel cartão) 1x

Peça 5 Base de suporte (papelão cinza) 2x
Peça 6 Alças e meia alças (papelão cinza) 2x

PARA TE AJUDAR ASSISTA O VÍDEO EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=0Qs1dS8jhGQ
Passo 1: revestimento da base Peça 1.
Escolha o tecido que ficará por dentro da caixa.
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.
Escolha o tecido que ficará por dentro da caixa.
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Repita os mesmos procedimentos do passo 1, porém sobreponha a peça deixando uma sobra de tecido de
todos os lados. Nas diagonais corte o excesso de tecido, mas deixe uma margem de 0,5 cm, não corte rente
ao papelão. USE A CANTONEIRA FIO DE CABELO, se tiver. A sobra de baixo pode ser menor porque será
retirada totalmente com o cortado circular. 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 de fita adesiva 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. Note na foto 7 que quando você colocar a lateral maior,
sobrará 2 mm de papelão de um dos lados, isso é normal, é aí que a lateral menor irá encaixar. Seguindo a ordem, 1ª
lateral menor, 2º lateral maior, 3º lateral menor e 4º lateral maior.
Passo 4: revestimento da parte de baixo do pote
Escolha o tecido que ficará por fora da caixa.
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Passe cola na parte de baixo de cada pote e cole um pedaço de tecido deixando 1 cm de sobra de todos os lados,
passe cola e vire esta sobra de tecido para arrematar. Corte as pontas usando a tesoura.
Passo 5: Revestimento externo Peça 3.
Escolha o tecido que ficará por fora da caixa.
Revista a peça deixando uma sobra de 2 cm de todos os lados, use a cantoneira fio de cabelo nas diagonais e vire o tecido
na parte de cima e de baixo, deixe as duas pontas sem cola.
Passe cola na parte externa de cada pote e comece a colagem do acabamento. Fixe tudo com fita crepe.

Passo 6: Revestimento da base de suporte dos potes, peça 5
Cole o tecido deixando 2 cm de sobra de todos os lados, faça as diagonais usando a cantoneira fio de cabelo e vire as
sobras fazendo o arremate. Repita o mesmo processo nas duas peças. E ao final cole uma peça com a outra.

Passo 7: Revestimento das alças Peças 6
Cole o retalho na parte de trás da alça, isso servirá para dar mais espessura para a peça.

Página 3 de 4

www.semigual.COM

Caixa de ferramenta

Sem Igual Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!
Com as duas alças revestidas é a hora de colar no suporte. Centralize bem a peça e passe cola, faça a colagem de uma
peça de cada vez, fica mais fácil. Para auxiliar a colagem poderá usar prendedores ou fita adesiva.

É importante deixar secar por pelo menos 2 horas antes de usar.
Quando todas as peças estiverem secas é hora de colar no suporte. Você poderá usar para auxiliar a colagem, os
prendedores, fita adesiva ou um peso como livros.

Esta peça é muito versátil, podendo ser usada como caixa de ferramentas, caixa para apetrechos de maquiagem, material
de escritório e muito mais!
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