
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma maneira de alto impacto para melhorar ou mudar o visual de 
qualquer cadeira com um assento removível é recuperar o tecido de 
assento. Se você tem animais de estimação e crianças, ou apenas 
gostam de reciclar móveis antigos, você vai apreciar esta técnica 
renovação rápida. 

EditarPassos 

1. 1 

Desapertar a sede do fundo da cadeira . 
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2. 2 

Remova os estofos existente . Isto é opcional. Removendo o tecido 
existente pode ser demorado, usando uma chave de fenda e um alicate 
para puxar para cima a cada grampo. a camada de base de tecido em 
seu assento. Trocando se necessário a almofada do assento, é mais 
complicado e pode exigir passos adicionais, como colar a espuma.    

 

3. 3 

Medir a largura, comprimento e profundidade do assento . Se o 
banco for arredondado ou curvo, medir o maior comprimento e a largura 
mais ampla. Adicionar três vezes a profundidade para o comprimento e a 
largura, e que é do tamanho de tecido será necessário para um assento 
único. Por exemplo, se o banco é de:(25cm x 30cm x 5cm), então você 
vai precisar de um pedaço de tecido que é de:40 centímetros x 45 
centímetros). 
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4. 4 

Comprar o tecido . Procure tecido  que irá realizar-se para o uso 
diário. Você também pode usar a tecidos de uma cortina, saia, ou toalha 
de mesa, que  esteja em bom estado, para teste, desde que seja 
durável. Se você usar as cadeiras apenas ocasionalmente, ou se você 
gostaria de recuperar para atender diferentes necessidades de ano para 
ano, um tecido mais leve elástico pode fazer o seu trabalho mais fácil. 

30 cm 

5 cm 

25 cm 

5cm x 3 = 15cm 

30cm + 15cm =  45cm 

25cm + 15cm =  40cm  

40cm 
Sempre conferir antes do corte 
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5. 5 

Coloque o tecido do lado errado em uma superfície plana . Coloque o 
assento sobre ele, com o lado que se sentar no encontro ao lado avesso 
do tecido. Alinhar o assento com o padrão sobre o tecido, se necessário, 
especialmente se houver listras. 
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6. 6 

Aparar o tecido de modo que seja suficiente em toda a volta e 
dobrar ao longo da borda . Geralmente, entre duas a três vezes a 
espessura do assento.  Salve qualquer tecido de sobra para outros 
projetos (veja dicas abaixo). 
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7. 7 

Dobre a beirada de tecido ao longo da reta do lado e grampeie do 
centro de trabalho para os cantos . Verifique se o tecido é suave e 
firme, sem rugas entre seus grampos. Veja as dicas abaixo para uma 
técnica de grampeamento alternativa. 
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8. 8 

Repetir com o lado oposto do assento . Puxe firmemente contra a 
primeira linha de grampos para ter certeza de que você vai se livrar de 
quaisquer rugas ou Pregas. Mais uma vez, começar a grampear no 
centro para os lados e se espalhar. Quando você encontrar curvas, 
dobrar o tecido,  o ajuntamento ocorre sob o assento e não é visível a 
partir do topo. Fixe as dobras com grampos. Se você cometer um erro, 
retirar os grampos e começar de novo. 

Comece pelo centro e alise com as mãos para 

os cantos, desfazendo pregas 
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9. 9 

Continuar ao longo dos lados, ainda puxando firmemente para 
garantir que o tecido seja apertado sobre a parte superior do 
assento . 
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10. 10 

Pregue os cantos . 

 

o Apontar o canto em direção ao centro do assento (ao longo da diagonal). 
o De um lado da dobra para baixo, de modo que a borda dobrada corra ao 

longo da diagonal. 
o Dobrar o outro lado para baixo da mesma maneira, de modo que agora 

tenha uma outra dobra ao longo da diagonal. Grampeie. 
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11. 11 

Apare qualquer excesso de tecido . Martele todos os grampos que não 
estão ao mesmo nível. 

 

12. 12 

 

13. 13 

Retornar assento para a cadeira e apertar a base de volta . 
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14. 14 
Acabado . 
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 Abordagem alternativa grampeamento: Começar com um único grampo 

no meio de cada um dos lados (lados opostos fazendo em primeiro lugar) 
e, em seguida, adicionar dois grampos (mover para fora) de cada lado, 
rodando cada vez. Isto pode ajudar a manter o alongamento consistente 
ao longo das bordas da cadeira, como estiramento inconsistente é mais 
provável que seja um problema quando grampear um lado todo de uma 
vez. 

 Como você está grampeando, tome cuidado para não bloquear os furos  
aonde serão fixados na cadeira. 

  Você pode passar por uma camada de tecido com facilidade, mas os 
grampos são um problema. 

 Cobertores velhos que não são mais usados pode fazer uma boa 
rebatidas para assentos de cadeira. 

 Você pode querer fita linha das bordas para evitar o desgaste do tecido. 
 Um grampeador  de grampo manual é melhor para esta tarefa. Um 

grampeador mesa não será forte o suficiente para penetrar na madeira. 
 Comprar tecido a mais, caso sobre pode ser usado em almofadas      

decorativas 
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