
I n s t r u c c i o n s

1) Marquem la volta superior de la funda de forma que ens quedi

igualada a tot el contorn.

2) Amb pistola de cola enganxem les cintes.

1) Primer la sarga (cinta color cru de 2 cms)

2) Posem la passamaneria al contorn superior

3) Enganxem la punta

4) Posem el tapapunt (la cinta més estreta) per sobre de la

punta.

3) OPCIONAL – amb el fil marró fem cosits segons la imatge

4) OPCIONAL – envellim amb tinta color sèpia els TAGS de roba i els

cors.

5) Amb els brads lliguem el TAG de l’arbre amb l’altre TAG de roba

pels 3 punts que mostra la imatge. Encolem tota aquesta peça a la

funda.

6) Amb el cordill fem un llaç i passem un dels extrems pel forat d’un

dels cors amb paper. Ho fem passant el cordill de darrera cap

endavant i fem el nus que quedarà visible a la part bonica del cor.

Agafem un dels cors de feltre adhesiu i l’encolem darrera.

7) Per l’altre extrem del cordill hi passem el picarol fins que arribi al

punt del nus del llaç i el fixem amb cola calenta.

8) Fem el mateix que en el pas 6 amb l’altre extrem del cordill i amb

els 2 cors que ens queden.

9) Encolem el llaç amb tots els guarniments tal com mostra la

imatge.

10) Passem el cordill marró per dins dels forats del botó. Fem un nus

darrera i tallem puntes

11) Amb el tros petit de passamaneria simulem la forma d’un llaç i el

fixem amb cola calenta. En el punt del que seria el “nus” encolem

el botó. Enganxem aquesta peça on mostra la fotografia i JA HO

TENIM!!
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• 1 Funda sac amb interior 
impermeable

• 40 cms sarga
• 40 cms passamaneria
• 40 cms tapapunt
• 40 cms punta
• Tag roba estampat bon 

Nadal
• Tag roba estampat amb 

l'arbre
• 10 cms passamaneria (llaç)
• Botó + cordill per cosit
• 3 brads (enquadernadors)
• 2 cors de feltre + paper
• 2 cors de feltre adhesiu
• Cordill natural
• 1 picarol

“Funda per botella 
+ Refredador”


