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Chuleado

2. Ponto teia de aranha1. Ponto chuleado

Trabalhe da esquerda para a direita. Retire o fio em 1. Insira 
a agulha em 2, à direita, e volte a retirar em 3, ligeiramente 
enviesado. 

Inicie bordando uma estrela com um número ímpar de 
braços. A agulha deve sair no centro da estrela. Sem inserir a 
agulha no tecido, vá girando ao redor do centro, deslizando 
a agulha por cima e por baixo de cada braço. Segue até 
cobrir a estrela por completo.

ponto teia de aranha
botão

ponto chuleado

ponto espinha

ponto chuleado

ponto teia de aranha

ponto teia de aranha 
chuleado

ponto teia de aranha 
chuleado
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Espinha

3. Ponto teia de aranha  
chuleado

Faça uma série de pontos com laçadas radiais. Retire a 
agulha perto do centro, passe o fio por baixo do primeiro 
ponto e, em seguida, por cima. Volte a passar por baixo 
deste ponto e por baixo do segundo. E assim segue, 
passando sucessivamente por cima de um ponto e logo 
por baixo do seguinte.

4. Ponto espinha oblíquo 

Trata-se de uma variação do ponto espinha, chamado assim 
porque se parece com uma espinha de peixe. Este ponto se 
trabalha por meio de grandes pontos em diagonal a partir 
de um eixo central: alterne um ponto caseado à esquerda 
do eixo com outro à direita do eixo, e assim sucessivamente. 
Este ponto se trabalha de cima para baixo.

5. Ponto espinha fechado

Trabalhe igual ao ponto espinha oblíquo. Os pontos de 
caseado situados em ambos os lados do eixo central estão 
mais ou menos juntos, dependendo do efeito desejado. 
Porém, os pontos laterais devem respeitar a forma desenhada 
(neste exemplo, uma folha).w
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6  Meu caderno de bordado

Atrás

8. Ponto atrás chuleado

Realize uma série de pontos atrás. Com um fio de cor diferente, 
deslize a agulha por baixo de cada ponto atrás, sempre de 
cima para baixo, sem inseri-la no tecido.

7. Ponto atrás entrelaçado

Realize uma série de pontos atrás. Com um fio Mouliné de 
cor diferente, passe a agulha de cima para baixo e, logo 
em seguida, de baixo para cima, passando por baixo do 
ponto atrás.

6. Ponto atrás 

Trabalhe da direita para a esquerda. O fio sai em 1. A agulha 
é inserida atrás no mesmo nível em 2, e volta a sair em 3. 
O ponto que passa por baixo do tecido mede três vezes 
a distância entre 1 e 2. Volte a inserir a agulha em 4 e sair 
em 5. É importante repetir tais passos fazendo pontos muito 
regulares. Este ponto é frequentemente usado tanto em 
bordado como em costura.

ponto espinha  
fechado

ponto atrás

ponto atrás 
entrelaçado

ponto atrás 
entrelaçado

ponto atrás 
chuleado

ponto atrás 
chuleado

ponto atrás chuleadoponto atrás 
chuleado

Usa-se sempre dois fios para todos os pontos.
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Alinhavo

9. Ponto alinhavo 

Trabalhe da direita para a esquerda. Insira a agulha no 
tecido, passe por baixo do tecido e, em seguida, por cima, 
em intervalos regulares. Retire em 1, insira em 2, retire em 3 
e volte a inserir em 4.

10. Ponto alinhavo chuleado

Trabalhe da direita para a esquerda. Realize uma série de 
pontos alinhavo. Saia por baixo do primeiro ponto alinhavo 
com um fio de cor diferente e passe a agulha por baixo de 
cada ponto, de cima para baixo, sem inseri-la no tecido.

11. Ponto alinhavo entrelaçado 
duplo

Borde um ponto alinhavo. Em seguida, com um fio de cor 
diferente, passe a agulha por baixo dos pontos alinhavo 
de cima para baixo, sem inseri-la no tecido. Depois volte, 
realizando uma segunda fila de pontos entrelaçados, para 
obter um resultado com o aspecto de corrente.

ponto alinhavo 
entrelaçado duplo

ponto alinhavo 
chuleado

ponto alinhavo 
entrelaçado (só uma 
fileira, sem volta)

ponto alinhavo

ponto alinhavo
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Bayeux

13. Ponto margarida 14. Ponto margarida duplo

12. Ponto Bayeux

Este ponto é utilizado para bordar pétalas de flores ou 
folhinhas. O fio sai em 1, a agulha trespassa em 2, bem perto 
de 1, e sai em 3, com o fio por baixo da agulha para formar 
uma laçada que se fixa com um pequeno ponto vertical 
retirando a agulha em 4.

Trata-se de dois pontos margarida, um dentro do outro. 
Trabalhe com um ponto margarida relativamente grande 
e logo, em seu interior, borde outro ponto margarida menor. 
Os dois pontos de fixação são independentes.

Borde o contorno da forma desejada com ponto haste (veja 
o desenho 1 e a pág. 48).
Em seguida, preencha-a com um ponto matiz plano 
econômico (veja o desenho 2 e a pág. 36). Logo, borde 
pontos laçados verticais espaçados entre 0,5 cm e 1 cm e 
trabalhe como o ponto matiz plano econômico. Estes pontos 
se colocam de forma perpendicular ao preenchimento (veja 
o desenho 3 e a pág. 28).
Finalmente, para mantê-los na vertical, faça pequenos 
pontos laçados horizontais, espaçados, aproximadamente, 
0,5 cm e colocados em diagonal de uma fila a outra (veja 
o desenho 4).

pétalas + coração + folha: ponto Bayeux

talos + nervuras da folha: ponto haste
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Bolonha

15. Ponto margarida – rococó

17. Ponto Bolonha (veja Ponto 
acolchoado, pág. 19)

Combine um ponto margarida e um ponto rococó. A agulha 
sai em 1, trespassa muito perto de 1 e sai em 2, com o fio por 
baixo da agulha. O fio se enrola em volta da agulha sem 
apertar muito. Retire a agulha suavemente, mantendo o fio 
enrolado, e insira-a em 3.

16. Ponto margarida chuleado

Borde uma série de pontos margarida. Em seguida, com 
um fio Mouliné de outra cor, passe a agulha por baixo dos 
pontos margarida, como mostrado no desenho, sem inserir 
a agulha no tecido.

ponto margarida para os talos: bordam-se pequenas laçadas 
isoladas a uns 2 mm de distância.

ponto 
margarida 
duplo

ponto  
margarida –  
rococó

ponto 
margarida 
chuleado
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