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Um projeto feito por maria LUiza HULbert  |  www.pesponto.com  |  @amopesponto



Que tal fazer um Jogo americano?

Preparamos um projeto super bacana para vocês produzirem em casa! Vamos usar esse 
momento de resguardo para produzir bastante e não deixar nossa máquina de costura, cabeça 
e mãos paradas. Estamos vivendo dias de cuidado conosco e com o próximo, e nossa saúde 
mental é muito importante! Produzir artesanato como terapia ajuda (e muito) a passar o tempo 
de forma positiva. Que tal separar alguns tecidos, fazer composições e colocar a mão na massa?

Pensando nisso, separamos o projeto de jogo americano na técnica empilha e corta, pois 
ele é simples e muito prazeroso de fazer. Para ajudar a entender melhor, preparamos um vídeo! 
Nele explicamos certinho o passo a passo, é só entrar no nosso Instagram ou Facebook!

Para esse projeto você irá precisar de:

• Tábua de corte 
• Cortador circular 
• Régua de patchwork 
• Máquina de costura
• Alfinetes 
• Composição de 4 tecidos de 40 x 50 cm (tenha pelo menos 1 cm a mais de cada lado 

para ter uma margem para cortar o tecido)

Com esse projeto, nessa quantidade de tecido, você irá produzir 4 jogos americanos, 
formando um belo conjunto. Confira as etapas:
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Com o material separado, siga os passos:

1 • Posicione os tecidos inteiros na tábua de corte, um em cima do outro. 
2 • Corte todos juntos no tamanho exato de 40 x 50 cm. 
3 • Faça dois cortes conforme a figura abaixo, sem mexer no tecido entre um corte e outro.

4 • Escolha uma “pilha de tecidos” e coloque a primeira peça para baixo da pilha. 

5 • Escolha outra “pilha de tecidos” e coloque as duas primeiras peças para baixo da pilha. 

6 • Escolha uma terceira “pilha de tecidos” e coloque as três primeiras peças para baixo da 
pilha. 

7 •  A quarta “pilha de tecidos” não iremos mexer. Assim teremos 4 camadas de tecidos, 
cada uma corresponde a um jogo americano. Separe cada um dos jogos americanos. Eles ficarão 
diferentes um do outro como nas figuras abaixo!

12 cm

06 cm

15 cm

8 • Costure as peças juntas de 2 em 2, alfinetando bem. 

9 • Costure as duas peças já prontas uma na outra, respeitando o encontro das costuras no 
centro. Alfinete bem antes de passar na máquina.

10 • Fim! Seu jogo americano está pronto!
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 Separamos algumas inspirações de cores para você! Que tal? 

• Sugestões de Composição

Viu como é bacana? Além de prático, o projeto é divertido e a gente sempre se surpreende com 
a composição final. Gostou? Compartilhe com suas amigas artesãs, tire fotos e publique nas suas 
redes sociais marcando a @amopesponto ou usando a hashtag #amopesponto. Vamos amar ver e 
compartilhar seu trabalho.

Com carinho,
Equipe Pesponto

11 • Agora para finalizar, escolha um tecido para o forro (parte de trás da peça) e também 
para o viés. Aqui na Pesponto costumamos usar o mesmo tecido do forro no viés para o acabamento 
ficar mais harmonioso. Para o miolo, usamos a fibra Safira 150, que não tem resina e é mais 
encorpada, ou a fibra R1 100, que tem resina e cola bem o tecido após ser passado o ferro, o que 
deixa mais fácil fazer o quilt e passar na máquina.
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• Página de Colorir

Amostra Guia
Adicione aqui suas amostras para 
facilitar a montagem de sua peça.
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