Sem Igual Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!
Passo a passo – Biju Luxo
Material:
- Kit para cartonagem Sem Igual mod. Cx. Biju luxo; - 2 cortes de tecido
100% algodão tamanho 85 x 40 cm; -Pincel; -Espátula de plástico; - Rolinho
de espuma; -Cola branca; -Cortador circular; - Base de corte; -Cantoneira
fio de cabelo; - cola instantânea para os pezinhos.

Kit para Cx. Biju Luxo
KIT145
Peça 1
Peça 2

Base caixa (papelão cinza) 1x
Lateral maior caixa (papelão cinza) 2x

Peça 8
Peça 9

Peça 3

Acab. Lateral maior (papel cartão) 2x

Peça 10

Peça 4
Peça 5
Peça 6

Lateral menor caixa (papelão cinza) 2x

Acab. Lateral maior da tampa (papel cartão)
2x
Lateral menor da tampa (papelão cinza) 2x
Acab. Lateral menor da tampa (papel cartão)
2x

Peça 15 Lateral maior da bandeja (papelão) 2x
Peça 16 Acab. Lat maior da bandeja (papel cartão) 2x
Peça 17 Lateral menor da bandeja (papelão) 2x
Acab. Lat. Menor da bandeja (papel cartão)

Peça 7

Peça 11
Peça 12
Acab. Lateral menor (papel cartão) 2x
Base da tampa Caixa (papelão cinza) 1x Peça 13
Lateral maior da tampa (papelão cinza)
2x

Peça 14

Acab. da tampa (papel cartão) 1x
Divisórias maiores (papelão) 4x
Divisórias menor (papelão) 4x

Peça 18 2x
Peça 19 Apoio da badeja (papelão) 4x
Peça 20 Acetato 1x

Base da bandeja (papelão) 1x

Dica: antes de começar o revestimento leia as instruções e faça o reconhecimento de todas as peças do kit. Use cola sempre o suficiente, não é
necessário exagero. Para o revestimento sempre espalhar cola com o pincel, alisar com o rolinho para deixar uniforme e evitar manchas de cola.
Sobrepor à peça no tecido. Virar a peça e alisar o tecido com a mão e usar a espátula de dentro para fora para retirar as imperfeições e eventuais
bolhas. MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR E UMIDADE!

Passo 1: Revestimento e montagem da caixa – peças 1,2,4
Cole o tecido escolhido para a parte interna da caixa na peça 1 (base), com o cortador refile todas as laterais sem deixar sobra.
Para as laterais, colar o tecido deixando 2 cm de sobra nas duas laterais e na parte superior, faça as diagonais usando a cantoneira
fio de cabelo e refile a parte de baixo sem deixar sobras. Comece a montagem pela lateral menor, passe cola na borda da lateral
menor da caixa, cole fita adesiva e cole a lateral menor (peça 4), repita o processo para colar a lateral maior, segundo para a outra
menor e finalizando com a maior. Espere 30 minutos para secagem.
Passo 2: Revestimento e montagem da tampa – peças 6, 7, 9
Repita o mesmo procedimento do passo 1 para revestimento e montagem da tampa. Para revestir a base da tampa, basta cortar o
meio do tecido deixando uma borda de 2 cm faça o corte a diagonal nos cantos chanfrados e vire e cole o tecido fazendo o arremate.
Passo 4: Revestimento e montagem da bandeja – peças 14, 15 e 17
Repita o mesmo procedimento do passo 1 para revestimento e montagem da tampa. Note que a lateral maior tem dois tamanhos
diferentes, está correto. A lateral menor tem o chanfro que deve ser revestido da mesma forma, você pode fazer um picote no tecido
logo que começa o chanfro para poder arrematar com tranquilidade.
Passo 5: revestimento do acabamento externo da caixa - peças 3 e 5
Escolha o tecido que ficará por fora da caixa. Alinhe as peças da seguinte forma: 1 lateral menor + 1 lateral maior + 1 lateral
menor, deixe 2 mm de espaço entre as peças. Corte uma tira de tecido suficiente para revestir as três peças de uma vez. Cole as
peças seguindo a ordem e arremate a lateral superior. A outra peça 3 não será usada neste momento.
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Passo 6: Revestimento do acabamento das laterais externas da tampa – peças 8 e 10.
Escolha o tecido que ficará por fora da caixa. Alinhe as peças da seguinte forma: 1 lateral menor + 1 lateral maior + 1 lateral
menor, deixe 2 mm de espaço entre as peças. Corte uma tira de tecido suficiente para revestir as três peças de uma vez. Cole as
peças seguindo a ordem e arremate a lateral superior. A outra peça 8 não será usada neste momento.
Passo 7: Revestimento do acabamento superior da tampa – Peça 11
Escolha o tecido que ficará por fora da tampa. Corte o tecido deixando 2 cm de todos os lados, arremate a parte central assim
como fez para arrematar a base da tampa. Deixe as laterais sem arremate.
Passo 8: Finalização da tampa, fixação do acetato - Peça 20
Com o conjunto pronto, passe cola na parte superior da tampa e cole o acetato com cuidado para não borrar o acetato na parte
central onde irá aparecer. Deixe secar por 1 hora. Cole o acabamento da tampa centralizando bem e com bastante cuidado. Vire a
sobra de tecido para todos os lados. Cole a tira lateral e vire a sobra de tecido para trás da tampa.
Passo 9: Revestimento do acabamento externo da bandeja – Peças 16 e 18
Escolha o tecido que ficará por fora da bandeja. Alinhe da seguinte forma: lateral menor + lateral maior (mais baixa) + lateral
menor. Corte uma tira de tecido suficiente para revestir as três peças de uma vez. Cole as peças seguindo a ordem e arremate a
lateral superior e inferior deixando as laterais menores sem arrematar. A outra peça 16, mais alta, deverá ser revestida de todos
os lados.
Passo 10: Finalização do acabamento da bandeja.
Revista o fundo da bandeja com o tecido escolhido, e arremate todos os lados. Cole a tira lateral começando pela parte da frente
da bandeja. Arremate as sobras para trás e cole o arremate da lateral da parte de trás por último.
Passo 11: Revestimento dos apoios da bandeja – peça 19
Cole uma peça com a outra, duas a duas. Revista com o tecido arrematando a parte superior e inferior. As laterais menores
poderão ser refiladas. Cole estes apoios na lateral menor da caixa, um apoio de cada lado.
Passo 12: Revestimento da dobradiça da caixa – Peças 3 e 8.
Essas duas peças que foram reservadas serão usadas como dobradiça da sua caixa. Alinhe a lateral maior da tampa e a lateral
maior da caixa, deixando 2 mm entre elas. A lateral da tampa deverá ficar em cima da lateral da caixa. Corte um tecido suficiente
para revestir as duas peças de uma só vez deixando uma sobra de tecido na parte superior suficiente para revestir o avesso da
peça até ultrapassar os 2 mm deixados entre as duas peças. Vire as sobras de tecidos de todos os lados. Cole este conjunto na
caixa pronta, comece colando pela tampa, fixe bem com fita crepe e em seguida cole a lateral da caixa. Deixe secar por 2 horas.

Passo 13: revestimento das divisórias – Peças 12 e 13
Passe cola nas divisórias maiores, alise com o rolinho e revista com o tecido deixando os sulcos das divisórias para baixo.
Repita o mesmo procedimento com as 4 divisórias menores, só que desta vez os sulcos ficarão para cima, ou seja, o tecido cobrirá a
abertura das divisórias.
Deixe secar.
Refile as sobras com o cortador circular e com uma tesoura de precisão ou o estilete abra os sulcos fechados pelo tecido. Monte e
encaixe dentro da caixa. Caso haja algum fiapinho de tecido, basta passar um pouco de cola branca para acomodar tudo certinho.
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