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Usado em paletós e casacos, além de outras peças de vestuário. Fácil de fazer (desde que sigam as 
orientações), ele é composto basicamente por tiras que formam a borda, abas e forro, que será o bolso 
propriamente dito.

COMO COSTURAR BOLSO EMBUTIDO COM LAPELA

1-Comece pela borda 
superior e aplique a 
entretela no avesso.

2-Dobre ao meio no sentido 
do comprimento, avesso 
com avesso. Alinhave.

3-Faça a aba do bolso. Cole 
a entretela no avesso do 
tecido.

5-Corte os cantos 
inferiores.

4-Posicione o lado direito com lado direito 
do bolso e alfinete. Costure os três lados 
e deixe a borda superior sem costurar.

6-Vire a aba para o lado 
direito e passe a ferro. 
Certifique-se de que o forro 
não ficou à vista.

7-Se quiser, faça uma costura 
aparente nos três lados.

8-Apare a margem da costura com bainha, 
diminuindo-se à metade da largura.

9-Posicione a borda sobre o lado direito 
do bolso e acerte as margens. 
Certifique-se de que as sobras nas 
laterais da aba têm a mesma medida.

10-Una as pelas com uma 
costura no meio da borda.

11-Posicione o lado direito 
da borda e da aba sobre o 
lado direito da roupa. Acerte 
a posição da aba com as 
marcações de alfaiate. 
Alinhave.

12-Faça uma costura para 
prender a borda da aba.

13-Faça a borda inferior 
com o mesmo tecido usado 
para a borda superior.

14-Posicione a borda inferior 
sobre a roupa, abaixo da aba.

15-Costure. Confira se as duas linhas de costura
 têm a mesma medida e se estão paralelas.

16-Dobre o forro ao meio e 
passe o lado direito com 
direito, acertando as marcações. 
Faça um vinco na dobra.

17-Posicione o lado direito 
sobre a aba da borda, 
acertando as marcações. 
O vinco deve ficar entre as 
duas bordas. Alfinete.
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18-Alinhave o forro nas posição 
certa, fazendo pontos a 1,5 cm 
de distância dos pontos de 
alfaiate que posicionam as 
bordas.

19-Trabalhando no aveso, fixe o 
forro passando uma costura 
sobre as linhas que seguram as 
bainhas. As duas partes devem 
possuir a mesma medida. Passe 
a ferro.

20-Vire para o lado direito e 
tire o alinhavo.

21-Faça um corte no forro, 
sobre a dobra do vinco.

22- Do outro lado, faça um 
corte na peça da roupa. O 
corte deve pegar apenas o 
teciso e não as bordas ou abas.

23-Faça piques inclinados 
voltados para as linhas de 
costura.

26-Costure sobre as bordas e 
triângulo e ao redor do bolso. 
Use uma tesoura de picotar 
para fazer acabamento do 
forro.

27-Acerte cada peça no lugar 
com ferro, usando um pano de 
passar, se necessário.

24-Pela abertura, passe o forro 
para o avesso e acerte as 
pontas das bordas. A aba se 
acomodará.

25-Para fazer o bolso, 
afaste as partes das abas 
da linha de corte. No 
alto da borda, surgirá 
um pequeno triângulo 
de tecido.
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