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Há algo de mágico em reservar um 
tempo para fazer algo com as nossas 
próprias mãos. Desacelerar, relaxar e 
ver um produto belo ganhar vida. 
 No Unwind Studio, colaboramos 
com artistas de todo o mundo, 
apoiando e divulgando o seu 
trabalho.O nosso objetivo é alterar a 
forma como as pessoas percepcionam 
o artesanato. 
 A nossa missão está intimamente 
ligada ao Manifesto da escola 
Bauhaus, pois também acreditamos 
que não existem barreiras entre 
artesanato e escultura ou pintura; 
eles têm todos o mesmo objectivo: 
construir.

Segue-nos 
www.unwindstudio.com
hello@unwind.studio

 unwind.studio
 unwind.studio.artcrafts

Materiais 
incluídos—> Os nossos kits incluem 

tudo o que precisas para 
começar o teu projeto de 
needlepoint.  

Talagarça Zweigart 
Interlock  
Os nossos kits incluem  
uma talagarça com malha  
tamanho 10 ou tamanho  
14. O design está 
impresso  na talagarça, 
ou pode  ser obtido 
através de instruções num 
gráfico. 

Linhas de Alta Qualidade
Grande variedade 
de cores, com uma 
textura suave e de alta 
qualidade, proveniente 
de fornecedores de 
confiança:
- DMC Soft Cotton 
- Appletons Tapestry Wool
- Rosários 4 Merino Wool 
and Tapestry Wool

Agulhas de Tapeçaria 
Nº 18 
Incluímos duas agulhas 
de tapeçaria para que 
possas usar nos teus 
projectos.

Embalagem portátil, 
para que possas bordar 
em qualquer lugar!  
Embalagem portátil, para 
que possas bordar em 
qualquer lugar!  

Aprecia cada momento 
livre para criares algo 
único com as tuas 
próprias mãos.

Se tiveres alguma 
questão ou sentires 
dificuldades, estamos 
sempre disponíveis 
para ajudar. Envia-nos 
um email para 
hello@unwind.studio 
ou uma mensagem 
privada no Instagram 
ou Facebook! 

Partilha também 
nas redes sociais 
fotografias e histórias 
sobre o progresso 
do teu trabalho. 
Identifica-nos 
@unwind.studio, para 
que possamos espalhar 
também a alegria de 
criar peças únicas com 
needlepoint!



a frente da tela em cada ponto, antes de ser inserida  
novamente no início do próximo ponto. Isso facilita uma 
tensão uniforme e resulta em menos desgaste da linha.

Partilha os quadrados! À medida que adicionas 
mais linhas de pontos no trabalho, os novos pontos são 
sempre trabalhados no mesmo quadrado que os pontos 

diretamente acima ou abaixo.

Terminar um pedaço da linha Para de bordar 
quando faltarem aproximadamente 8 cm de linha (ou 
quando a linha já estiver fragilizada). Na parte de trás 
da tela, passa a agulha debaixo dos últimos pontos que 
estavas a bordar num comprimento aproximado de 5cm, 
e de seguida corta a ponta da linha que sobra.

—> Considerações
Normalmente recomenda-se o uso de uma moldura de 
bordar para assegurar um bom resultado. Porém, a tela 
poderá ser também segura firmemente com a mão. Para 
isso, basta enrolar a tela e manter imóvel com a ajuda da 
mão esquerda.

Nas situações em que o design é impresso 
na tela, irá ser necessário tomar algumas decisões 
sobre qual a cor a usar numa interseção específica.Um 
buraco pode conter duas cores diferentes, mas apenas 
será possível utilizar uma cor para bordar. Quando 
encontrares uma interseção que tenha sido impressa 
“meio a meio”, podes optar pela cor que faz mais sentido 
para ti usar. Uma vez concluído o projecto, estas zonas 
não serão perceptíveis, por isso não te preocupes!

Como escolher os pontos a usar 

A nossa sugestão é pensar um pouco e explorar as 
possibilidades. Qual é o ponto focal da obra de arte? 
O que é que eu posso fazer para tornar este projecto 
verdadeiramente especial? Que técnicas quero usar? 
Textura e perspectiva podem ser facilmente recriadas 
em needlepoint, escolhendo pontos específicos 
para uma finalidade específica. Daí a escolha dos 
pontos ser importante. No entanto, isso não implica 
necessariamente a escolha de muitos pontos diferentes 
ou pontos complicados. Muitas das vezes, poucos pontos 
e mais simples funcionam melhor. 

Para escolher os pontos, o ideal será ter uma 
visão global do trabalho acabado, e também um pouco 
de planeamento antes de começar. À medida que bordas 
poderás fazer mudanças, mas é importante que todas 
as áreas do trabalho se conjuguem entre si. Deixamos 
abaixo algumas considerações importantes:

Tamanho A seleção do tipo de ponto é limitada 
pela área onde se pretende usar esse ponto. Uma 
regra simples é visualizar se o padrão do ponto será 
perceptível na área onde se quer usar. Nas áreas mais 
pequenas deves usar uma seleção mais limitada de 
pontos pequenos, tais como Meio Ponto, Ponto Mosaico, 
etc. Nas áreas maiores as opções são praticamente 
ilimitadas, pois podes usar tanto os pontos mais 
pequenos como pontos maiores. A criatividade é o limite

Textura Analisa a textura do que pretendes 
representar na tela. É uma textura lisa, áspera, 
uniforme, irregular? Além disso, corresponde a uma 
área orgânica ou não orgânica no design?

Pontos como o Bizantino ou Ponto Lançado, 
darão uma textura suave pois têm uma aparência 
lisa. Por outro lado, pontos cruzados como o Ponto de 
Cruz Direito terão uma aparência mais elevada. Evita 
também usar padrões geométricos fortes em áreas não 
orgânicas, como árvores ou folhas.

Plano de Fundo e Primeiro Plano Dependendo 
se o design tem um objecto central e muito espaço à 
volta dele, terá de se ter em consideração as escolhas 
para o plano de fundo. O tipo de ponto é uma escolha 
importante caso se pretenda que o fundo se destaque 
ou desapareça. Além disso, escolher pontos mais 
pequenos levará mais tempo a terminar a peça, o que 
pode retirar algum do prazer de bordar se sentir que 
está a demorar muito tempo a acabar.

Uma boa ideia é usar a margem da talagarça ao redor 
do design para experimentar novos pontos e perceber 
se funcionam ou não. No final, aquilo que realmente 
importa é que gostes da aparência do ponto! No entanto, 
se não gostares poderás sempre inovar e experimentar 
novos pontos em projectos futuros. A actividade de 
needlepoint tem sobretudo o objectivo de ajudar a 
divertir e descontrair.

Iniciação ao
needlepoint

Instruções

Cortar o fio  Corta um pedaço de linha com um 
comprimento máximo de 50 cm. Devido ao movimento 
constante para trás e para a frente através da tela, 
a linha desgasta-se gradualmente até ficar muito 
mais fina do que originalmente. Devido ao movimento 
constante para trás e para a frente através da tela, a 
linha desgasta-se gradualmente até ficar muito mais 
fina do que originalmente.

Passar o fio na agulha Dobra um pedaço 
pequeno de uma das extremidade da linha em volta do 
lado do olho da agulha e segura-o bem entre os dedos 
polegar e indicador. Retira a laçada e, mantendo-a bem 
presa, insere a dobra no olho da agulha, puxando a linha.

Iniciar o bordado Se estiveres a iniciar um 
novo pedaço de linha numa parte vazia da tela, um 
bom método é segurar cerca de 2 cm (ou mais, caso 
optes por um ponto grande) de linha na parte de trás 
da tela e costurar sobre ela até que fique firmemente 
pressionada. Evita deixar pontas soltas que possam ser 
puxadas para a frente da tela com os movimentos da 
agulha.

Bordar
Sempre “debaixo - por cima, debaixo - por cima”-

os pontos vêm sempre debaixo da tela (parte de trás) e 
depois voltam novamente para trás, pela parte de cima 
da tela. 

Os pontos devem ser trabalhados firmemente 
para produzir uma tensão uniforme, caso contrário, o 
trabalho final não terá o melhor aspeto. A linha deve 
ser puxada na totalidade para a parte traseira ou para 
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Being a manual craft, 
it also empowers you 
with the opportunity 
to create! It is super 
fun to select which 
stitch you are going 
to use next, which one 
do you prefer to use 
to enhance a specific 
area in the design, 
etc. Each final work 
is different, unique 
and personal, as each 
one of us can opt for 
different stitches, 
colors and finishes. 

Na última página deste livreto podes 
ver como aceder aos nossos tutoriais em 
vídeo!



Meio Ponto
 

Este é o ponto mais simples e mais comum em 
needlepoint e é a base para muitos outros pontos. O 
meio ponto é trabalhado numa única interseção da tela 
e pode ser obtido de várias formas diferentes, cada uma 
com seu próprio nome: continental, basketweave e half 
cross.

Half Cross

O ponto Half Cross parece quase idêntico ao 
Continental na parte da frente da tela, mas na parte 
de trás é bastante diferente, com apenas pequenos 
fios na vertical em vez de uma cobertura densa de 
bordado diagonal. É por isso um ponto mais fraco 
e não é recomendado para projetos que se podem 
desgastar facilmente, como uma bolsa ou uma 
almofada de um banco.

As grandes vantagens do ponto Half Cross 
são que ele não distorce a tela como o ponto 
Continental, e usa menos linha, o que torna o 
projecto um pouco mais económico.

Basketweave

Os pontos Basketweave são trabalhados em 
diagonais alternadas de cima para baixo, e de baixo 
para cima. Devido ao “efeito basketweave” visível na 
parte de trás da tela, este ponto não causa distorção 
no trabalho. 

Ao usar o ponto basketweave, pare para 
descansar no meio de uma linha e não no final, para 
seja mais fácil lembrar em que direção ao longo da 
diagonal estava a ser trabalhanda. O bordado pode 
parecer irregular se duas linhas consecutivas forem 
trabalhas na mesma direção.

Variações do Meio Ponto: 
Skipped Tent e T Stitch

 

Estes pontos são uma variação do Meio Ponto e são 
perfeitos para uma situação onde um ponto mais rápido 
e leve é preferível para o fundo, especialmente se a área 
a cobrir for grande.

 O ponto Skipped Tent deve ser feito sempre 
na diagonal.

Continental

Uma boa mnemónica para o meio ponto Continental 
é que, quando trabalhas da esquerda para a direita 
ao longo da linha, o ponto é trabalhado da direita 
para a esquerda e vice-versa, como exemplificado 
no diagrama. Para verificar se o ponto está correto, 
observa a parte de trás da tela que deve de estar 
toda coberta com linhas de pontos diagonais.
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Biblioteca dos 
nossos pontos 
favoritos

Nesta secção 
descrevemos os pontos 
que mais gostamos de 
usar. Alguns pontos 
são mais fáceis do que 
outros, o que impacta a 
dificuldade geral do 
projecto. 

Para ajudar a 
identificar quais 
são os pontos mais 
simples para iniciantes 
de needlepoint, 
incluímos a seguinte 
legenda associada a 
cada ponto: Iniciante, 
Intermédio e Avançado.
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 iniciante
  intermédio
   avançado

Skipped 
Tent

T Stitch

Na última página deste livreto podes ver 
como aceder a mais informações sobre 
pontos de needlepoint!
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Ponto Bizantino
 

Este ponto corresponde a sequências de pontos em 
diagonais paralelas, na direção vertical e horizontal, 
normalmente sobre quatro intersecções da tela, embora 
esse número possa variar. 

A linha tem de ser puxada firmemente, mas não 
com muita força, para garantir que as linhas fiquem 
uniformes e planas, caso contrário perde-se o efeito 
suave do ponto.

Ponto de Caxemira Diagonal (A) e Mosaico (B)
 

No ponto de Caxemira Diagonal Três pontos diagonais 
são colocados um sob o outro, o primeiro sendo 
trabalhado apenas numa interseção da tela, enquanto 
os outros dois são trabalhados em duas interseções. O 
ponto curto do próximo grupo é colocado à direita do 
segundo ponto longo e o padrão continua como antes. 
A segunda linha é trabalhada de baixo para cima, como 
mostra o diagrama.

Tal como o ponto de Caxemira, este ponto também 
forma um padrão de blocos. Este é um ponto plano e 
agradável, útil para áreas com design padronizado. Por 
ser um ponto pequeno, pode ser usada em plano de 
fundo, optando por pontos maiores e mais arrojados que 
compõem o primeiro plano.
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Ponto de Feto
 

O ponto de Feto é um ponto fácil que é trabalhado em 
fileiras na área a ser coberta. Pode ser trabalhado em 
buracos espaçados ou em todos os buracos para uma 
cobertura mais grossa (representado no diagrama). 
Cada parte do ponto é trabalhada sobre quatro linhas 
de tela horizontais e cinco verticais, sempre na mesma 
direção.

O ponto de feto é bom para criar um fundo 
dinâmico, ou um céu de vários tons, pois as cores podem 
ir mudando ao longo dos pontos. 
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Ponto de Cruz Direito
  

Este é um pequeno ponto cruzado na vertical. Primeiro, 
faz um ponto vertical sobre dois fios da tela e depois 
cruza-o com um ponto horizontal em dois fios também. 
Garante que o ponto superior é sempre o ponto 
horizontal. Este ponto deve ser trabalhado sempre na 
horizontal, e a segunda linha deve caber nos espaços da 
primeira, como mostra o diagrama.

Ponto lançado
 

A definição de um ponto lançado é um ponto reto 
trabalhado em qualquer comprimento numa direção 
horizontal, vertical ou diagonal (a maioria dos kits de 
ponto lançado usa o ponto na vertical).

Estes pontos podem ser facilmente ajustados 
para caber em qualquer espaço, independentemente 
da forma. No entanto, para grandes áreas onde o 
comprimento do ponto terá de ser superior a 20 linhas 
(numa tela com malha 14, por exemplo), geralmente 
é melhor trabalhar com vários grupos de pontos em 
altura. Esta não é uma regra fixa e deves usar a tua 
sensibilidade para entender qual é a altura máxima 
que deve ser usada. Uma boa regra geral é que deves 
garantir que os pontos fiquem nivelados e uniformes em 
cima da talagarça.

Pontos de Compensação
 

Quando não existem espaços na tela suficientes para 
completar um ponto (exceto meio ponto), é necessária 
a utilização de pontos de compensação. Geralmente 
é possível bordar a maior parte do ponto principal, e 
depois preencher os espaços que sobram com pontos 
mais pequenos, na mesma direção do ponto original. 
Observa o diagrama para perceberes como compensar o 
ponto Caxemira Diagonal.
 O aspeto mais importante a ter em 
consideração quando se usam pontos de compensação 
é que o aspeto geral do ponto original deve ser mantido. 
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Aproveita ao 
máximo o teu 
tempo criativo
Acede à nossa página Get Inspired através do código QR 

abaixo para explorar tutoriais em vídeo de needlepoint, 

guias de pontos dos nossos designs, e inspiração em como 

fazer o acabamento dos teus projetos, juntamente com com 

muitas dicas.

Tutoriais em Vídeo
Vê os nossos vídeos sobre como 
começar a bordar needlepoint. 

Guias de pontos e Galeria
Todos os detalhes sobre projetos 
incríveis criados por ti!

Acabamento de needlepoint 
Tudo sobre técnicas de acabamento 
DIY, com tutoriais em vídeo.

Ponto Nó Frânces
  

Apesar de um pouco complicado no início, o ponto Nó 
Francês é fácil de trabalhar a partir do momento em 
que sabe exactamente como segurar a linha, e é um 
dos pontos mais úteis e mais belos em needlepoint. 
Pode ser usado isoladamente como flores ou agrupados 
firmemente para poder criar qualquer forma, desde 
árvores a gatos, por exemplo. O nó é obtido como está 
representado no diagrama.

Prende a linha firmemente na parte de trás da 
tela e traz a agulha e toda a linha para a frente, onde o 
nó é necessário.

 Mantém a linha bem esticada com a mão 
esquerda a cerca de 2cm da tela, utilizando o dedo 
indicador e o do meio (ou o polegar e o indicador) para 
criar mais tensão. Gira a agulha em volta da linha 
esticada uma vez (nó pequeno) ou duas vezes (nó 
grande).

Insere a agulha com a linha, voltada para a tela, 
em qualquer um dos orifícios adjacentes. Verifica se o 
nó está apoiado na tela e puxa a agulha para a parte de 
trás

O aspecto final do nó deve ser semelhante ao 
que se vê no diagrama
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Aprenda com 
tutoriais em vídeo
Faz scan do código QR à direita para aceder ao 

nosso tutorial em vídeo de como fazer alguns dos 

pontos mencionados neste livreto, e muito mais! 



Jungley Flowers — Micke Lindebergh
 micke_lindebergh

Garden of Joy — Kelly Knaga
 kellyknaga

Souvenir d’une Plage — Sara Bagot
 hashtagmoi

 © 2021 unwind studio. This document may be used for personal purposes only. All rights reserved.

A nossa coleção

Visita a nossa coleção em www.unwind.studio
e vê o que mais temos para o teu próximo projecto.
Abaixo seguem alguns exemplos do que podes encontrar!

White Trio — Micke Lindebergh
 micke_lindebergh

Breath — Andrea Mongenie
 borneo_studio

From the Other Side — Leonor Violeta 
 leonorvioleta

Pink Ice Protea — Leonor Violeta 
 leonorvioleta

Diver — Cinzia Franceschini
 fraiznic

“Take Your Pleasure Seriously” 
Charles Eames

O tempo que dedicamos a cuidar de nós 
próprios é o melhor investimento que 
podemos fazer.


