
Bibe de menino

Vou precisar de: 

- Tecido 100% algodão
- Elástico com 8mm

Como fazer:

1. Comece por copiar e cortar 
os moldes de acordo com 
o tamanho da criança. Co-
loque o molde em cima de 
um tecido dobrado e siga a 
linha e trace a altura do bibe 
e corte. Faça isso duas ve-
zes.

2. Faça o mesmo com a man-
ga, copie o molde e corte.

3. Coloque a manga em cima 
do tecido para o tronco , 
com a frente virada para a 
frente do vestido, fazen-
do coincidir as cavas. Cosa 
as cavas. A mesma manga 
tem que ser cosida à parte 
detrás e à parte da frente!

4. Cosa as laterais do bibe e as 
mangas.

5. Faça a bainha na parte de-
baixo, e no decote deixando 
uma abertura de 1 cm na 
costura do decote para de-
pois colocar o elástico.

6. Faça o mesmo nas mangas.
7. Coloque o elástico nas 

mangas e no decote e está 
pronto. 

Dica: Cosa um bolso grande 
para poder levar alguns carri-
nhos ou animais! Todos os me-
ninos adoram!

O molde encontra no site:
www.rosapomposa.com



Bibe de menina

Vou precisar de: 

- Tecido 100% algodão
- Linha elástica

Como fazer:

1. Comece por copiar e cortar 
os moldes de acordo com 
o tamanho da criança. Co-
loque o molde em cima de 
um tecido dobrado e siga a 
linha e trace a altura do bibe 
e corte. Faça isso duas ve-
zes.

2. Faça o mesmo com a man-
ga, copie o molde e corte.

3. Coloque a manga em cima 
do tecido para o tronco, 
com a frente virada para a 
frente do vestido, fazen-
do coincidir as cavas. Cosa 
as cavas. A mesma manga 
tem que ser cosida à parte 
detrás e à parte da frente!

4. Cosa as laterais do bibe e as 
mangas.

5. Faça a bainha na parte de 
baixo, e do decote.

6. Coloque linha elástica na 
canela e cosa 3 costuras a 
uma distância de 1cm da 
bainha.

7. Nas mangas faça uma bai-
nha com 5 cm e comece a 
fazer as costuras elásticas 
1 cm depois da bainhas. E 
está pronto!

Dica: Cosa um bolso grande 
em feitio de coração.

O molde encontra no site:
www.rosapomposa.com


