
Desafio de bordado nº 7: Secret Garden

E aqui vai um novo desafio do bordado! 

O risco :

Para esta 7ª edição, convido-os a bordar o vosso próprio jardim secreto, um desenho primaveril 
propício ao relaxamento onde se misturam folhas, flores e pequenos corações.

Cada elemento é muito fácil de fazer, por isso não hesite em participar, mesmo que nunca tenha 
bordado antes!

Claro que haverá conselhos e vídeos para guiá-los ;-)

O risco está disponível em tamanho real e formato pdf: Motif_Secret_Garden

Material:

Aqui está o que vai precisar:

- um bastidor de bordar de 15 cm (ou mais se você não quiser apresentar o bordado no bastidor)

- agulhas de bordar (tamanho 7 ou 8)

- fios para bordar: fios de algodão (ideal para principiantes), lã fina, seda de Alger, divirta-se! Pode 
até bordar com linha de costura grossa utilizada em várias espessuras, se não tiver mais nada!

- uma tela: o ideal é uma tela de algodão com trama apertada (lençol, toalha de mesa fina, camisa 
lisa ... pense em reciclar!) ou linho fino.

- tesouras com pontas afiadas

- uma caneta de feltro ou caneta de transferência, ou tecido solúvel em água.

Não hesite em consultar a seção "Dicas e conselhos" para saber como transferir seu risco no meu 
livro "BRODER A LA MAIN" ;-)

Informações complementares!

A equipa d Atelier 196 ( www.atelier196.com ) preparou magníficos packs de fios em lã Aubusson e 
seda Alger AU VER A SOIE para si.

Para encontrá-los o mais directamente possível, é por aqui! Pacotes de jardim secreto

De minha parte, proponho o risco impresso no Solufix, tecido de algodão côr de linho (o que usei 
para a modelo) e bastidores de 15 cm em pequenas quantidades na minha conta Instagram 
@jolis_songes_shop

Cores:



Para o desafio, as cores são livres e todos podem bordar o risco de acordo com seu proprio gosto.

Para o modelo apresentado acima, usei a magnífica lã Aubusson da marca Au Ver à Soie.

Aqui estão as referências dos fios usados, bem como a equivalência em DMC mouliné e seda de alger
para quem desejar utilizar o meu ambiente de cores: 

Cor Referências de lã Aubusson Referências DMC Soie d’alger

Verde pinheiro 2118 988 2133

musgo verde 1902 3348 3733

Anis 2770 734 2242

Malva 2452 3727 5113

Berinjela 2454 3835 5115

Casca de ovo 4098 3865 4102

Amarelo 542 727 542

Rosa claro velho 4002 761 1012

Rosa velha escura 4623 3731 4623

Rosa claro 4147 23 4147

Você tem até 26 de março para reunir o seu material e  mostrar-nos sua escolha em sua conta do 
Instagram!

Feliz bordado!


