


Os bastidores originalmente são os aros de madeira usados na 
prática do bordado artesanal, para encaixe e sustentação do tecido 
enquanto se borda. 

Já se tornou prática comum na decoração de interiores,  usar 
bastidores como moldura do bordado, para pendurar na parede ou 
deixar exposto como quiser. 

Mas e se você não borda? Se não tem tecido em casa ou não achou os 
bastidores vendidos nos armarinhos?

A gente traz uma opção totalmente DIY, que você pode usar como 
porta retrato, para exibir seu bordado em papel (que a gente ensinou 
a fazer aqui)* ou para mostrar seus desenhos ou das crianças.

Fica lindo e traz um toque de intimidade para as paredes de casa ;)

Criatividade para deixar a casa com a sua cara :)

https://assets.chamex.com.br/2022/07/Chamex_Atividades_Gabarito_de_bordado_v2.pdf


PASSO 1

PASSO 2

Você vai precisar de três folhas de 
papel Chamex A4 75g/m² para cada 
bastidor (se for usar uma para 
desenhar ou bordar. Se quiser usar 
uma fotografia ou imagem pronta, 
apenas duas são suficientes), fita 
adesiva e tesoura.

Enrole duas folhas no sentido 
diagonal, formando dois canudos. 
Depois achate cada canudo com os 
dedos, para formar duas tiras. Corte 
as pontas das tiras para acertar.

PASSO A PASSO
para execução e montagem 
dos bastidores

Depois achate cada canudo com os 
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PASSO 2

Você vai precisar de três folhas de 
papel 
bastidor (se for usar uma para 
desenhar ou bordar. Se quiser usar 
uma fotografia ou imagem pronta, 



PASSO 3

PASSO 4

Faça dois círculos com as tiras, 
lembrando que eles serão encaixados 
um por dentro do outro, desta forma, 
você precisa medir o menor para encaixar 
dentro do maior: basta deixar no círculo 
menor aproximadamente um dedo de 
transpasse. Colar com fita adesiva e em 
seguida, medir o círculo maior com 
base neste menor, fazendo o encaixe 
e finalizando com fita.

Usando como molde o círculo menor, 
marque em outro papel, a área que você 
vai usar para desenhar ou bordar (ou a 
área que ficará visível no caso de uma 
imagem pronta). Em seguida faça 
recortes da borda do papel até a área 
marcada, conforme imagem, para 
ajustar o papel ao bastidor.

PASSO 3 Faça dois círculos com as tiras, 
lembrando que eles serão encaixados 
um por dentro do outro, desta forma, 
você precisa medir o menor para encaixar 
dentro do maior: basta deixar no círculo 
menor aproximadamente um dedo de 
transpasse. Colar com fita adesiva e em 
seguida, medir o círculo maior com 
base neste menor, fazendo o 
e finalizando com fita.



PASSO 5

PASSO 6

Ajuste o desenho, bordado ou imagem ao 
bastidor, recortando as sobras de papel.

Por fim, é só pendurar na parede, usando 
um prego pequeno ou mesmo fita 
adesiva apropriada para uso em paredes.


