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Faça você mesma
O artesanato está cada vez 
mais presente na decoração. 
Confira ideias para se inspirar
texto NATÁLIA SÁ  
Produção LEANDRO fÁvARO  
FotoS ALAN TEIXEIRA

A
té alguns anos atrás, de toalhas de crochê a vasinhos pinta-
dos, o trabalho artesanal era febre na maior parte das casas 
brasileiras. Com o tempo, a moda caiu em desuso e recebeu 
até apelido de “brega”. Agora, depois de ganhar uma repa-

ginada, o artesanato alçou novos voos, tem conquistado espaço na 
decoração dos lares e, com o aumento das artes à base do faça você 
mesmo, até quem não tem tanta habilidade se arrisca a fazer. Para te 
mostrar como é fácil, convidamos quatro blogueiras supercriativas 
para ensinar alguns processos. Vem dar uma olhada!
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lParafusadeira
lMartelo
lPrego
lPincel
lLixa
lTinta
lCaixotes
lParafusos
lRipas de madeira 

Material

PASSO A PASSO

Comece lixando os caixotes 
e as ripas de madeira. 
Quanto mais lixar, mais 
a tinta irá penetrar

1 2 3

Parafuse as ripas de madeira 
nos caixotes e reforce 
com pregos para deixar 
tudo bem preso

Pinte com a cor escolhida, 
dando pelo menos duas 
demãos, e espere secar

faça você m
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Móvel de apoio
Fazer uma fruteira pode 
ser mais fácil do que você 
imagina. Veja o passo a passo
Produção DRIKA DOORS (OITO mãOS ATELIER) 
Foto ALAN TEIXEIRA

Copa decorada
Uma das principais vantagens do 
artesanato é a de adquirir peças 
únicas. As fruteiras disponíveis no 
mercado, por exemplo, nem sempre 
são baratas ou atrativas, por isso, 
a ideia aqui foi usar um móvel feito 
a partir de caixotes (Oito mãos 
Atelier). Para a mesa posta, os jogos 
americanos foram executados pela 
márcia marinho, da Tem Colheita. 
O legal é que no site você encontra 
um catálogo de tecidos disponíveis 
e pode encomendar o seu descanso 
de prato da forma que preferir. Já o 
quadro “Quando tudo for pedra, atire 
a primeira flor” foi executado pela 
martha Nucci, do Estúdio Lixa, em  
um pedaço de madeira de descarte.



Sala de estar
Um bom sofá, almofadas aconchegantes e detalhes como 

quadros podem ser o toque de mestre nesse espaço da casa. 
feita com tecido jeans e bordada à mão, a almofada Sashiko 

(por r$ 95), da Crazy for Patch & Craft, faz uma releitura 
dos bordados antiguinhos, mas com uma cara muito mais 
moderna. Já a luminária fofa da mesa lateral, na verdade, é 
uma lata de alumínio decorada. Confira na página ao lado.

A banqueta 
colorida é da Ju 
Amora, e sai por 
R$ 168. O projeto 

“Banqueteria” tem 
toda a produção 

limitada e  
produzida  

por ela!

AGrAdeCIMeNto: Papel na Parede, Sun House, Urban Arts, Ju Amora, 
Casa que Tem, Crazy for Patch And Craft, Etna, Tarkett fademac e Durafloor. 
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l Lata bonitinha
l Duas cantoneiras
lFuradeira 
lFita de espuma (3M)
lTesoura 
lChave de fenda
lChave de boca
lKit para abajur 
(acompanha 
interruptor)

Material

PASSO A PASSO

Com uma furadeira, 
faça um furo no fundo 
da lata para passar o fio.

1 2 3

Separe os fios paralelos (que 
vêm no kit de abajur) com as 
duas pontas descascadas.

Passe os fios por dentro da 
lata e também por dentro do
suporte da lâmpada (vem no kit).

4

Outro item (também do kit) é 
o bocal. Encaixe as pontas do 
fio nos buracos do bocal. 
Aperte os parafusos com 
a chave de fenda.

Aplique um pedaço da fita 
de espuma em uma das partes 
das duas cantoneiras. Você 
também pode parafusar as 
cantoneiras na lata.

5 6

Cole as cantoneiras na lata 
criando um apoio e rosqueie 
a lâmpada no bocal. Fique 
atento à voltagem da lâmpada 
e à da tomada.
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Iluminada
Saiba como desenvolver 
uma luminária com lata 
(que também pode  
ser pendente) 
Produção PATRICIA mELO (BLOG 
REmOBÍLIA) Foto ALAN TEIXEIRA
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Hall de entrada 
Cartão de visitas, o ambiente 
representa a personalidade dos 
donos da casa logo de cara.  
O aparador escolhido pode ser 
palco de boas lembranças, com 
objetos de decoração e fotos. A 
luminária vila Branca (r$ 90) 
em formato de casa, é da Casa 
de Criação A vó Queria e ilumina 
o espaço com muita criatividade. 
Já para os arranjos de flores, o 
charme fica por conta das garrafas 
personalizadas (a partir de r$ 15) 
feitas pela Cris Bee, que dão  
aquele toque de “feito à mão”.

Supercriativo, o 
cabideiro foi feito 

com ripas de madeira 
de telhado, ideia 

sustentável. Aprenda 
o passo a passo com 
a blogueira Martha 

Nucci na página  
ao lado

Para começar a decorar a entrada,  
é importante que esse ambiente tenha 

personalidade e que converse com  
o restante da decoração da casa

AGrAdeCIMeNto: Coisinhas da Cida, Sun House, Etna, Tintas Coral, Casa De 
Criação, Casa Que Tem, Decorglass, Cris Bee, Tarkett fademac e Durafloor.  
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lRipas de madeira
lLixa
lCorantes azul 
e roxo
lPincéis
lCaneta 
permanente
lParafuso
lGancho

Material

PASSO A PASSO

Pinte a madeira com 
a cor eleita (se quiser, 
passe uma base de tinta 
branca  acrílica antes)

1 2 3

Depois que a tinta secar bem, 
lixe a madeira para dar 
um efeito de desgastado.

Faça os furos onde as 
madeiras serão pregadas.

4

Parafuse as madeiras, quanto 
mais pesado o material usado, 
mais parafusos

Na última ripa faça os furos 
e instale os ganchos que vão 
formar o cabideiro

5 6

Escreva a frase na madeira 
a lápis e, depois, com caneta 
permanente. Espere secar 
por 24 horas e passe o verniz

faça você m
esm

o  faça você
 m

es
m

o

Cabideiro
Elabore uma peça criativa 
para deixar os casacos  
e bolsas organizados 
 
Produção mARTHA NUCCI (ESTúDIO LIXA) 
Foto ALAN TEIXEIRA
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espaço de descanso
Todo mundo deseja um ambiente gostoso, 
confortável e que inspire bons sonhos na 
hora de dormir. Para criar uma atmosfera 
agradável, procure adotar cores mais claras 
e neutras, reservando as mais fortes para os 
acessórios: assim fica muito mais fácil de 
trocar quando enjoar. Os pratinhos expostos 
pela parede, elaborados pela dona do blog 
Ana Sinhana, são superfáceis de fazer, 
confira na página ao lado.

Delicado, 
o pôster Então 

Vamos Voar foi feito 
pela ilustradora 

Amanda Mol, que 
faz os desenhos à 
mão com a técnica 

aquarela e digitaliza. 
Custa R$ 89,90

Investir no papel de parede clarinho permite 
abusar das cores nos outros detalhes sem 

carregar muito a composição

Nada de deixar 
espaços vazios 
na parede, 
aproveite 
para caprichar 
nos detalhes. 
Veja como o 
móbile Love 
completou 
o visual e 
combinou com 
o restante da 
decoração. 
Este pingente 
é da Tem 
Colheita e 
custa R$ 30 
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lPrato 
lMolde redondo
lTecido
lSuporte para prato
lCola branca
lTesoura
lPincel
lLápis
lPapel para limpeza

Material

PASSO A PASSO

Coloque o prato em uma base 
e limpe até que fique sem 
nenhuma impureza

1 2 3

Segure o molde em cima do 
tecido escolhido e faça a 
marca com o lápis

Com cuidado, recorte o molde 
desenhado no tecido

4

Com o pincel, passe a cola 
branca na base do prato. 
Evite deixar excesso de cola

Passe uma camada de cola 
branca por cima do tecido para 
impermeabilizar. Espere secar

5 6

Utilize suporte 
para pratos e pendure 
no local escolhido

faça você m
esm

o  faça você
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exposição
Aprenda a fazer pratos 
lindos e versátil para 
pendurar na parede e 
arrasar na composição
Produção ANA mATUSITA (BLOG ANA 
SINHANA) Foto ALAN TEIXEIRA
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