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Algumas peças não perdem o seu
charme e sempre são uma ótima
oportunidade para presentear ou
até mesmo vender, basta aproveitar
o momento certo de trabalhar com
elas. Monte conjuntos com outras
peças, fica lindo e sofisticado!
O Calendário é uma dessas peças
que todo mundo adora e quando
chega o fim do ano ela já se torna a
melhor peça para fazer pois de
outubro até março do ano seguinte
será o desejo de muita gente.
Ótimo também para divulgar sua
marca como brinde de final de ano
pros seus clientes mais fiéis!
Aproveite o momento e todas as
oportunidades que aparecerem pra
você nessa época!
Divirta-se!

MATERIAIS:
Pra fazer o seu Calendário de
Mesa em Cartonagem você vai
precisar:
Papelão:
2 peças 12 x 11 cm
Papel Cartão:
2 peças 11,5 x 10,5
2 peças 12 x 4 cm
2 retalhos de tecido com 45 x 25
cm
Sulfite
Miolo do calendário (anexo)

OS
MATERIAIS
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PASSO
A
PASSO
Passo 1:
Una as 2 peças de papelão deixando 1 cm
entre elas. Revista com tecido e arremate
todos os lados. Use a régua 2 x 1 nas
diagonais.
Passo 2:
Revista as peças de papel cartão
arrematando de todos os lados e reserve.
Passo 3:
Revista o retalho de sulfite para
arrematar a lombada da parte de dentro
da capa do calendário.
Passo 4:
Revista os 2 bolsos arrematando somente
a parte arredondada. Cole na peça do
passo 1 arrematando as 3 laterais.
Passo 5:
Cole a fita de cetim centralizando na
parte de cima e de baixo do calendário.
Passo 6:
Cole as 2 peças revestidas do passo 2
arrematando a parte de trás da peça.
:
Passo 7:
Imprima o miolo do calendário, corte e
acomode nos bolsos!
Parabéns seu Calendário está pronto pra
ser usado!
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DICAS DA
ESPECIALISTA

Praticar a arte da Cartonagem
é uma ótima alternativa para
aliviar sintomas de ansiedade,
depressão e angustia.
Você desenvolve a
concentração, raciocínio, foco e
habilidade manual.
Para que tudo saia como você
espera é importante planejar
tudo o que vai fazer antes de
começar.
Verificar se tem todos os
materiais e conhecer as etapas
do processo de confecção da
peça, farão toda a diferença.
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Costumo sempre dizer para os Meus resultados começaram a
meus alunos nos Cursos Online mudar quando desenvolvi um
Método Próprio de fazer e
de Cartonagem, que esse
ensinar cartonagem.
momento é só seu.
Isso tem ajudado milhares de
Então não tenha pressa em
pessoas que fazem parte do
terminar sua peça. Respire
grupo de alunos da Sem Igual.
fundo e relaxe.
Para se tornar um Aluno Sem
Curta esse momento e se
realize fazendo uma peça linda Igual você pode escolher entre
um dos nossos cursos
e que todos irão elogiar.
disponíveis.
Você pode se tornar uma
Acesse nossa vitrine de cursos
especialista também na arte
em:
da cartonagem, basta
continuar estudando.
www.ead.si/cursos

ONDE
COMPRAR
OS
MATERIAIS
KIT DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS
Composto de cantoneira fio de cabelo,
rolinho de espuma, espátula plástica e régua
fio de cabelo de 2cm.
https://www.semigual.com/ferramentas/kitbasico/essencial
FERRAGEM PARA CARTONAGEM
As ferragens são ótimas soluções para que
suas peças fiquem ainda mais sofisticadas e
com acabamento perfeito.
https://www.semigual.com/ferragens
BASE DE CORTE
No tamanho A3 ideal pra quem está
começando na cartonagem.
https://www.semigual.com/ferramentas/base
s-de-corte/base-de-corte-a3-turquesa
DOBRADEIRA DE TEFLON
De teflon ideal para usara com tecido e
papel.
https://www.semigual.com/ferramentas/dobr
adeiras/dobradeira-t-e-f-l-o-n
KIT DE CARTONAGEM
Kits de cartonagem com garantia de
montagem e encaixe perfeito.
https://www.semigual.com/kits
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O QUE OS ALUNOS
COMENTAM SOBRE
NOSSOS CURSOS?
OLGA MARIA DA SILVA

RAQUEL SILVA

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

Terminei a última peça e estou muito
feliz com o resultado. Inacreditável o
que consegui em tão pouco tempo.
Parabéns a Heloísa, que passa os
ensinamentos de forma tão simples e
vídeos de tão boa qualidade. Isso é
viciante!

Essa maneira que você ensinou de
montar a caixa, fica bem mais fácil.
Você não sabe o quanto eu sofria pra
montar. Essa realmente é uma dica
"Sem Igual"! A maneira como você
ensina é demais!

TÃNIA GASQUI

FABI AIELLO

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

Peças lindas e versáteis. Eu fiz o este
curso. Vendi todas as peças com
facilidade!

Vale super a pena! O método de
ensino é incrível!

JOANAISA CUSTÓDIO

CHRISTIANE BARBOSA

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

Amei!!! Melhor investimento da minha
vida: Curso de Cartonagem Sem Igual.
Cartonagem minha terapia da lucro!!!!

Oportunidade única de aprender a
fazer peças diferentes e super úteis!
Sou aluna e estou encantada!!!

MONICA MONTENEGRO

VANESSA

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

ALUNA CURSO PRIMEIROS PASSOS

Tive a oportunidade de fazer esse
curso maravilhoso e as peças muito
lindas! Sucesso garantido. Vale muito
a pena.

Curso sensacional! Peças lindas,
método objetivo e limpo. Professora
fantástica. Equipe Sem Igual!
Parabéns Helô.
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ONDE NOS ENCONTRAR
@semigualart

Fale conosco via
Whatsapp (11) 2429-3868

https://www.facebook.com/SemIgualArt/

https://www.youtube.com/semigualartesanato

Blog de Conteúdo
www.SemIgual.ART

ENTRE NO NOSSO CANAL DO
TELEGRAM
HTTPS://T.ME/SEMIGUAL
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