1) KIT CHINELOS:
Material completo de pedrarias para a confecção de 3 modelos variados,
apostila colorida e encadernada, explicando o passo à passo com dicas e
sugestões, 1 rolo de nylon de 0,30 mm com 100 metros e agulha.
PREÇO: 130,00 + TAXA DE CORREIO

2) APOSTILAS DE CHINELOS MESCLADA:
Apostila mesclada com 3 modelos variados e mais o modelo estilo indiano
(que vira sandália), colorida e encadernada, mostrando o passo à passo
completo.
PREÇO: 80,00

3) APOSTILA DE CHINELOS:
Apostila com 3 modelos variados, colorida e encadernada, com dicas e
sugestões:
PREÇO: 75,00

4) APOSTILA DE ENTRELAÇAMENTOS :
Apostila colorida e encadernada, mostrando o passo à passo de anel de
cristais, bracelete de silicone e cinto de flores e folhinhas entrelaçadas, além
de dicas e sugestões de outras variações.
PREÇO: 75,00
Kit completo: Apostila colorida e encadernada, 1 rolo de nylon de 100
metros, 2 agulhas especiais de cego, 10 metros de silicone, miçangas variadas,
cristais, fecho, alfinetes e argolas para confecção do cinto.
PREÇO: 120,00 + TX DE CORREIO
Opcional: Jogo de Alicates: R$ 25,00

5) KIT DE CHINELO "INDIANO" - ESTILO SANDÁLIA:
Material para a confecção do chinelo, 1 rolo de nylon de 100 metros, 1 rolo de
silicone de 10 metros, 2 agulhas especiais, 1 pacote de cristal n°6, 1 pacote de
cristal n° 4, 1 pacote de miçangas, 1 pacote de arrozinho, apostila colorida e
encadernada.
PREÇO:89,00 + TAXA DE CORREIO

6) APOSTILA DO CHINELO INDIANO:
Apostila do chinelo indiano, colorida e encadernada, mostrando as 3 etapas
para fazer este chinelo, com dicas e sugestões
PREÇO: 65,00

7) KIT DE TEAR:
Kit composto por 1 rolo de linha encerada de 100 metros, 1 rolo de linha
setanyl 60/80 de 100 metros, miçangão em várias côres, elástico roliço,
argolas, fecho, chapinhas para a confecção de tiara e pulseira e aplicação em
roupa, além de dicas e sugestões e a apostila colorida e encadernada.
PREÇO COM TEAR DE 0,50 CMS = 175,00 + TX DE CORREIO
APOSTILA COM OS MATERIAIS SEM O TEAR = 89,00 + TX DE
CORREIO
JOGO DE ALICATES (OPCIONAL) = 25,00
APENAS O TEAR DE 0,50 CMS = 65,00 + TX DE CORREIO
APENAS APOSTILA COLORIDA E ENCADERNADA = 79,00

8) APOSTILA DE NÓS “TIPO MACRAMÊ” E MACRAMÊS:
Apostila colorida e encadernada com todo passo à passo composta de um
conjunto de colar e pulseira de nós "tipo macramê", além de outras variações
do mesmo trabalho e de cinto de macramê largo com franjas e colar de
macramê torcido.
PREÇO: 79,00

9) KIT DE NÓS "TIPO MACRAMÊ” E DE MACRAMÊS:
Este kit, é composto de todos os materiais para a confecção de um conjunto de
colar e pulseira de nós “tipo macramê”, além de outras variações do mesmo
trabalho, e de um cinto de macramê largo com franjas e de um colar de
macramê torcido.
PREÇO: 140,00 + TX DE CORREIO

10) APOSTILA DE BOLSA C/ CONTAS E FRANJAS ARTESANAL:
Apostila colorida e encadernada, com todo passo à passo.
VALOR: 79,00

11) KIT DA BOLSA C/ CONTAS E FRANJAS ARTESANAL:
Composta por apostila colorida, juntamente com as alças, as contas , 1 rolo de
cordão encerado de 100 metros, onde você irá fazer uma linda bolsa toda feita
por você, ( e ainda sobra material para fazer uma bolsa menor).VALOR:
175,00 + TX DE CORREIO

12) KIT DA TÉCNICA "RABO DE GATO":
Técnica feita em um gabarito redondo com 4 pregos, onde poderá usar cordão,
linha e etc com ajuda de agulha de crochê.
Este kit é composto pela apostila colorida e encadernada, mostrando passo à
passo com dicas e sugestões, 1 jogo de gabaritos com 3 peças de 3 diâmetros
diferentes, 1 agulha de crochê, 1 agulha fina n° 12, 1 rolo de linha setanyl, 2
pacotes de miçanguinhas, 1 par de fechos para colagem, 5 metros de cordão
encerado, e o material para a confecção do mesmo.
VALOR: 145,00 + TX DE CORREIO
OPCIONAL: JOGO DE ALICATES : 25,00
Apenas apostila + gabaritos (3 peças): Valor 95,00 + tx de correio
Apenas o jogo com 3 peças de gabaritos: 29,00 + tx de correio

13) APOSTILA DA TÉCNICA "RABO DE GATO":
Apostila, colorida e encadernada, mostrando o passo de um colar de
miçanguinhas, o passo de alça para bolsas, com variação em colar também, e o
passo de um colar de cordão encerado, além de dicas e sugestões de pontos e
variações.
VALOR: 75,00

14) KIT DE ANEL ENTRELAÇADO:
Composto de cristais de vidro, apostila colorida e encadernada com todo passo
à passo, e 1 rolo de nylon de 100 metros.
VALOR: 55,00 + TX DE CORREIO
Apenas a apostila colorida e encadernada:VALOR: 39,00

15) APOSTILA DE MACRAMÊS EM GERAL:
Apostila colorida e encadernada, mostrando vários passos de macramês como
cinto, colares, chinelo e tipo canga (xale ou cachecol), podendo criar em
outros trabalhos também.
VALOR: 85,00

16) APOSTILA DE CUSTOMIZAÇÃO EM GERAL;
Apostila colorida e encadernada, mostrando o passo a passo com fotos de
biquínis customizados, bolsas , chapéus , blusas, chinelos, além de várias
outras dicas e sugestões para você valorizar a sua peça ou acessório!
VALOR: 95,00

17) DVD DE CHINELOS:
Passo a passo de 5 modelos de chinelos decorados com várias técnicas, com
dicas de materiais, vendas, além de várias variações e sugestões em geral.
Adquira o seu e aprenda a fazer os seus próprios chinelos!!!
VALOR: 49,90 + TX DE CORREIO

18) DVD DE MACRAMÊS E PONTOS VARIADOS:
Você irá aprender a fazer vários tipos de pontos, como festonê, nós tipo
macramê e macramês, em peças variadas como: Chinelos, echarpe, cintos,
colares, além de uma variação completa de outros acessórios.
VALOR: 49,90 + TX DE CORREIO

OBS: Será cobrado a tx de R$ 5,00 (carta registrada),
pelo envio de qualquer Apostila escolhida.

* Depósito no Banco Itaú
* Vale Postal (pagamento no correio)
* Cheque nominal
* Cheque correio

Obs: Vendo materiais para montagem em geral e alicates
também!
Caso queira comprar apenas materiais ou tirar dúvidas é
só ligar!
Um abraço...

Julia Marques
Celular: (11) 99214-1498
Site: www.ateliejuliamarques.com.br
E-mail: julialualdi@ig.com.br

