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KITS DE RETALHOS

PROGRAMA

Costurando com

Geracao de Renda

Bem vindos

É com imenso prazer que o Instituto Adelina recebe 
vocês para o curso de patchwork exclusivo para os 
Grupos de Geração de Renda.

Durante este dia de aprendizagem, vocês terão a 
oportunidade de conhecer como simples retalhos 

Caros participantes

RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
Presidente Instituto Adelina

Conteúdo dos kits de retalhos:
Tecidos cortados em quadrados de 8 x 8 cm ou 6 x 6 cm e linhas para costura nos tons dos tecidos. 

Passo 1:
Separe os quadrados de tecido por cor ou estampa em diferentes pilhas ao lado da máquina.

Passo 2:
Una dois quadrados, colocando a face direita dos tecidos uma sobre a outra.

O Instituto Adelina tem foco na área social, ambiental e educacional e realiza diversas ações contribuindo 
para o desenvolvimento humano, entre eles, o Programa Geração de Renda. O projeto Kit de Retalhos foi 
inspirado na fundadora da empresa Dona Adelina, que diante dos resíduos (sobras de tecidos) provenientes 
da produção de camisas, resolveu utilizar estes tecidos na confecção de artigos de patchwork.

Os principais objetivos deste programa são:

• Incentivar a formação de grupos de geração de renda e provê-los com material e ideias de produtos para 
produção e comercialização;

• Reverter os resíduos da produção em matéria-prima para a confecção de produtos comercializáveis para 
grupos de geração de renda.

se transformam em peças magníficas utilizando a 
criatividade de cada um.

Aproveitem ao máximo todas as técnicas 
apresentadas e utilizem este tempo para conhecer e 
aprimorar seus trabalhos.
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Passo 3:
Costure os quadrados. A distância da costura para 
a extremidade do tecido não deve exceder 1 cm.

Passo 4:
Corte o fio e abra o par costurado.

Passo 5:
Adicione os quadrados (um de cada vez) à parte 
pronta. A quantidade dos quadrados irá variar de 
acordo com a peça a ser confeccionada
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Passo 6:
Repita os passos 2, 3 e 4 e faça quantas tiras 
forem necessárias para a peça ser confeccionada.

Passo 7:
Una as tiras colocando a face direita dos tecidos 
uma sobre a outra. Repita a operação até 
obter o tecido no tamanho necessário para a 
confecção da peça escolhida. Tenha o cuidado 
de unir corretamente as costuras das tiras, 
uniformizando, assim, as peças.
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Passo 8:
Vire o patchwork do lado avesso e corte os fios, fazendo a limpeza da peça.

Passo 9:
Passe o ferro do lado avesso do tecido, de forma que todas as sobras de costura fiquem voltadas para o 
mesmo sentido.

e costurado conforme o molde escolhido.
O tecido esta pronto para ser cortado

IDEIAS PARA FABRICAR COM OS
Kits de Retalhos



www.dudalina.com.br


