
Saquinhos de sementes caseiros

É claro que podes comprar pequenos sacos para as tuas sementes. Mas seres tu a fazê-los é uma ideia
muito melhor. 

É muito fácil fazeres os teus próprios saquinhos para sementes. Com vários modelos ao dispor e a opção de serem
cosidos, fechados com fio ou colado, colados ou colados, não há limites para a tua criatividade.
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https://www.staedtler.com/br/pt/


Um artigo de Mone

Instruções passo a passo

Primeiro, tens de fazer um saquinho para depois
passares ao lettering. Imprime os modelos pretendidos
de saquinhos de sementes e lettering.

Nas definições da tua impressora, escolhe o seguinte:
Preencher a página inteira. Recorta o molde dos
saquinhos ao longo das linhas tracejadas.
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Dobra o papel ao longo das linhas tracejadas. Presta
atenção para que as linhas apontem para o lado de
dentro.
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Passa cola nas superfícies assinaladas com ondas.
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Agora, todas as linhas impressas devem estar a apontar
para dentro. O teu saquinho de sementes está quase
pronto.
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Vira o saco de sementes e coloca-o à tua frente com a
abertura virada para trás e escolhe o molde com o
lettering que preferires.

Sombreia a parte de trás do papel com um lápis macio
(2B).
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Coloca o molde em cima do saquinho de sementes, com
o lettering virado para cima e, em seguida, traça todos
os contornos do lettering com o lápis.

A pressão transfere o lettering para o saquinho.
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Decora o lettering a teu gosto com os marcadores triplus
color e os marcadores de ponta fina triplus.

Dica: Para criares efeitos incríveis podes traçar o
lettering duas vezes com os marcadores de ponta fina
triplus. Enche o saco com sementes diferentes e cola a
parte de trás.
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Se não quiseres colar, também podes coser o saquinho:
enche-o de sementes e cose a cerca de 1 cm da
abertura.
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Em alternativa, podes fechar o saco de uma forma
bonita, enchendo-o de sementes e usando um fio com
cerca de 50 cm de comprimento.

Começa a atar pelo lado de trás e volta a levar o fio para
a parte de trás. Antes de unires, dobra a aba para fechar
o saquinho por debaixo do fio.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  120 Lápis grafite - Single HB 120-2 1

STAEDTLER  525 PS Borracha sem PVC com capa plástica - Cartela
contendo 1 borracha em 4 cores pasteis sortidas

525 PSBKPA 1

Também necessita:

Papel/cartolina para trabalhos manuais, moldes

®

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis-grafite/noris-120-l-pis-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/borracha/staedtler-525-ps-borracha-sem-pvc-com-capa-pl-stica-525-psbkpa/

