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Reaproveitar

S

eu primeiro contato foi com a caixa de botões de sua
mãe, quando ainda era muito criança. Aos poucos, o
interesse e a paixão pelo mundo craft só foi aumentando.
Muito criativa na hora de reaproveitar materias, Judite
Martins nos mostra como uma blusinha pode se tornar uma
ecológica sacola para compras. Confira a entrevista com ela
no blog Baú de Ideias (www.an.com.br/baudeideias).

Material:
• camiseta de alcinha
branca (pode ser
uma já sem uso);
• Esponja;
• Tinta de tecido
nas cores de sua
preferência;
• Caneta permanente
preta;
• Máquina de costura.
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Dobre a camiseta regata costura com costura,
de forma que as alças fiquem juntas. Costure
a parte de baixo (será o fundo da bolsa) duas
vezes na máquina de costura, para que fique
bem resistente (imagem 2).
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Com uma esponjinha molhada em tinta de
tecido diluída em água (use várias cores),
vá carimbando aleatoriamente toda a bolsa.
Depois de seca, faça rabiscos e arabescos com
caneta permante preta. E está pronta a ecobag
para você usar e abusar em suas compras,
dispensando, assim, a sacola plástica.
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Dica de loja virtual

Vale uma dica

Reciclagem à mesa

S

abe aquelas tampinhas de geleia com estampa xadrez? São tão fofas que falta
coragem de jogar no lixo, não é mesmo? Ótimo, pois elas podem ter uma
utilidade! Podem virar porta-copos muito charmosos. A dica é da “Revista Casa e
Jardim”. Confira o site deles. Há várias dicas interessantes para decoração.

Confiram a loja virtual do Ateliê
Uva Passa, lá de Chapecó.
Os produtos são muito fofos e eles
fazem almofadas no estilo Toy Art,
igual estas das fotos.
O endereço é
www.uvapassa.tanlup.com

ROGÉRIO VOLTAN, REVISTA CASA E JARDIM

Confira!

S

BANANA CRAFT, DIVULGAÇÃO
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empre que vejo essas
letras forradas de tecido
fico com vontade de fazer
uma. São muito lindas!
Existem vários tipos delas,
mas achei o modelinho ao
lado no site Banana Craft,
que acredito ser mais simples de fazer.
Nesta quarta-feira, veja
no blog Baú de Ideias (www.
an.com.br/baudeideias) o
passo a passo dela.
Aproveite para participar
da sessão do blog “Eu que
fiz”, mandando seus trabalhos inspirados em postagens do Baú de Ideias.

Durante esta semana, o Armazém e Ateliê Maria Arteira, em
Joinville, está com descontos
especiais nas peças prontas em
Scrap, nos materiais e no pacote
com quatro aulas de Scrap.
Confira mais informações
no blog da loja (www.blogmariaarteira.blogspot.com) ou
faça uma visita na loja que
fica na rua Presidente Campos
Salles, 791, no bairro Glória.
A promoção será válida
somente entre os dias 21 e 25
de fevereiro.

Dica de blog

R

eferência na venda de móveis
sustentáveis exclusivamente pela
internet, a empresa catarinense Meu
Móvel de Madeira tem um blog cheio
de dicas de decoração, o Minha Casa,
Minha Cara (www.minhacasaminhacara.com.br). A página apresenta
várias ideias para mobiliar, renovar um
cômodo ou reformar os móveis seguindo o conceito de “Faça você mesmo”.
Nos posts são mostradas as principais
tendências do décor, como o uso de
cadeiras diferentes e coloridas na mesa
de jantar ou a mistura de diversos
estilos de móveis em um só ambiente,
mas sempre ensinando um jeitinho de
adaptá-las a diferentes casas e estilos.
Vale também uma visita no site da
loja. O endereço é o www.meumoveldemadeira.com.br. Atualmente, Meu
Móvel de Madeira conta com cerca de
600 produtos diferentes em sua loja
virtual, para todos os ambientes.
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