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Como Reformar um Sofá 

 

Antes 

Depois 

www.reforma-de-sofa.com 

www.reforma-de-sofa.com 

Obs: Este é apenas um tutorial básico (caseiro), para noção de tapeçaria. 

Nossos serviços são profissionais e com ferramentas apropriadas. 
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Reforma de sofás tem duas grandes vantagens: primeiro você pode economizar dinheiro e, 
segundo, você pode personalizar o seu sofá exatamente como você quer. É também uma 
prática ambientalmente amigável, uma prevenção e certeza que peças de mobiliário não irão 
acabar em um aterro sanitário. 
O estofamento de um sofá realmente vai valer a pena se você ama a linhas, a  forma do 
sofá. Dando a um velho sofá uma nova pele isso vai fazer com que pareça novo   

 
  

 
 
   

 
 
  

 
 
  
 
FERRAMENTAS E MATERIAIS:  
 
- Estilete Plano  
- Chave de fenda de cabeça chata  
- Alicates  
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- Martelo  
- Injetor de grampo  
- Tesoura  
- Aproximadamente 12-15 metros de tecido para estofados  (para um sofá maior mais tecido)  
- Máquina de costura com agulha pesados  
- Molas de Estofados (se essa estiver presente no sofá)  
- Parafusos de Estofados  
- Chave de fenda  
- Marcador permanente  
 
Opcional:  
 (Trena)  
 
- Rebatidas Algodão  
- Tecido coberto botão kit e botões  
- Cordone encerado para cabo de botão  
- Grande agulha para estofos (para os botões)  
- zíperes    
 
 
MÉTODO:  
 (Muito tempo, isso é apenas um pouco de um longo processo...)  
 
1) Retire a cobertura inferior:  
Virar o sofá de cabeça para baixo para que você possa acessar o fundo e tirar os pés e 
ferragens que o acompanha. Se você está reutilizando os pés, pô-los de lado. Usando em sua 
combinação de faca e, chave de fenda e um alicate, retire todos os grampos que prendem a 
parte inferior que cobre o sofá. Retire a cobertura inferior e colocá-lo de lado.  
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Agora  observe entranhas internas do seu sofá para se certificar que tudo está em boas 
condições de funcionamento. Em uma parte mais antiga do mobiliário , é comum encontrar 
uma malha e tiras de serapilheira . Estas desintegram ao longo do tempo, e pode precisar ser 
corrigido, substituído ou ressegurada. Também é bom para verificar se há molas soltas, 
tortas, enferrujadas ou que podem precisar de atenção. Você também deve verificar a 
condição da estrutura de madeira e ver como ela está.   

 
 
 
(Dois) Libertar o tecido em torno da parte inferior do sofá:  

 
Retire todos os grampos da parte inferior do quadro do sofá, libertando o tecido de estofos 
existente em torno da parte inferior do sofá:  
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No caso desse sofá em particular, existe flange de pregas em torno do fundo do sofá, que 
tinha de ser removida. Esta é uma peça decorativa que não será adicionada ao meu produto 
final, então será descartada  do resto do sofá. Se  gostar e queira manter esta peça deve 
colocá-la de lado até que todo o resto do sofá esteja acabado. 
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Grampos escondido no lado de baixo do flange. 

 
(Três) Retire a parte de trás:  

 
Virar o sofá para frente, colocando as costas viradas para cima. Provavelmente, o tecido de 
volta estará  preso no lugar por duas tiras de metal em cada lado da parte de trás do sofá, e 
uma tira de papelão grampeada na parte superior. Deslize seu o estilete sob a costura em um 
dos lados e levante cuidadosamente até soltar a tira. Para  reutilizar estas tiras, tome 
cuidado para não dobrá-las muito ao removê-las. Depois de ter-lhes retirado, etiquetá-las 
com um marcador permanente e colocá-los de lado.  Repita o processo do outro lado das 
costas do sofá. Retire a parte de trás do tecido por cima do sofá, revelando a tira de papelão 
grampeada na parte superior:  
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Retire os grampos, liberando a peça em volta do tecido. Se você puder, tente manter a tira 
de papelão intacta e em boa forma para que você possa reutilizá-lo mais tarde. Rotulá-la e 
colocá-la de lado (se rasgar, você pode fazer um novo de (-caixa de papelão). Rotular o 
pedaço de tecido de volta com o seu marcador permanente e colocá-lo de lado.  
 
4) Remover lado de fora do braço:  

 
Vire os sofás para liberar o tecido da parte externa no braço do sofá. Nesse caso, é apenas a 
parte de trás, que foi mantida no lugar por uma tira já  na parte da frente,   uma tira de 
papelão grampeada na parte superior.  
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Solte e remova a tira de metal no lado da mesma maneira que você fez nas costas. Em seguida, remova todos os grampos da 

faixa de papelão na parte superior. Rotular as lâminas de papelão e coloque de lado. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-C8U5MIhTL-c/UgXZACpKP0I/AAAAAAAAGQM/bhMegbvrHdw/s1600/P1160664.JPG


 
 
Rotular o   tecido removido e coloque de lado. Repita no outro lado do sofá. 
 
(Cinco) Solte peças da frente: 
 
Neste ponto, é necessário para soltar as peças da frente antes de continuar com os 
lados. Comece cortando o fio do botão a fim de liberar os botões, e, em seguida, coloque  os 
materiais removidos para de lado para reutilização posterior. 
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Botões na frente 
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Botões na parte de trás 

Em seguida,  ir para a parte de trás do sofá e descobrir onde as peças  do tecido foram presa 
para poder  liberá-las, removendo os grampos e segurando o tecido no lugar: 
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Deve-se  manter um aspirador  para limpar o interior do sofá   

 
(Seis) Retire parte frontal inferior:  

 
Retirar a parte frontal inferior do tecido   e usar o estilete para dividir as costuras e separar 
as diferentes peças:  
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(Seis) Criar novas peças de tecido:  

 
Manter as peças separadas planas e colocá-los do lado direito para cima em seu novo tecido, 
o que também deve estar virado para cima. Cortar as novas peças usando as peças antigas 
como um padrão (* Dica * às vezes as antigas peças de tecido terá vários recortes em locais 
usados para ajudar a manobrar o tecido através da estrutura do sofá. Cortar as mais óbvias 
para começar , mas adiar os menores,   até   manobrar o tecido para a posição do sofá, e só 
então cortá-las  ).  
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Costure as novas peças exatamente da mesma maneira como os usados  . Nesse caso,    as 

costuras  frontais angulares na parte inferior do tecido:  

http://3.bp.blogspot.com/-juqfLsdxVRw/UgXdhUyCtxI/AAAAAAAAGSY/UHNMMNYm9VI/s1600/P1160691.JPG


 

Encontre o canto. 
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Prenda as bordas juntos do lado esquerdo para o lado direito. 
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Costure borda presa. 
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Vire a costura de dentro para fora. 

 
Em seguida,  costurar a parte inferior do tecido lado direito do molde   para o lado :  
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Antes de colocar o novo tecido sobre esta parte do sofá, aplique uma camada fina de espuma 
na  parte inferior do quadro. E manter o flange, até que fique igual ao topo:  
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(Sete) Posicione novo tecido para sofá:  

 
Com o tema abordado no estofamento,   posicionar a nova peça da frente para o fundo do 
sofá:  
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Em primeiro lugar,  encaixe o tecido entre braços e encosto:  
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Então começar a dobrar nas bordas:  
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Empurre o tecido para o lado do sofá. ···. 

 
Então vá ao  outro lado do braço do sofá, encontre a borda dobrada do tecido, puxando para 
dentro   e prender no quadro com grampos:  
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Encontre o tecido do outro lado e puxe-o completamente. 
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Fixe o tecido para no quadro do sofá com grampos. 

Uma vez que o lado do tecido foi garantido, continue  ao longo da borda de trás do sofá:  
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Dobre o tecido na parte de trás. 
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Encontre o tecido na parte de trás, e puxe-o completamente. 
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Fixe o tecido na moldura com grampos. 

Quando a extremidade traseira for presa, mude para dobrar e prender o outro lado. Uma vez 

que a parte de trás e nas laterais da nova peça de tecido será fixada ao quadro do sofá:  
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Segure do lado, e puxe o tecido apertado e prendendo a ponta com grampos. 
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Uma vez que os lados foram feitos, comece na parte inferior, puxando-o apertado e grampeando-o no lugar ao longo da 

borda inferior. 
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(Oito) Retire os tecidos restantes do braço  :  
 
Com o novo tecido de fundo fixado no lugar, vire o sofá do lado direito para cima novamente, 
e   remova as peças do braço remanescentes em cada lado do sofá. Identifique e coloque   
tecido de lado para removê-lo:  
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Em um sofá antigo como este, que usa enchimento de algodão orgânico, retirar o tecido afastando cuidadosamente, de modo 

a não espalhar o preenchimento. 
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Quando descobrir totalmente,  o braço do sofá  envolvê-lo  em rebatidas de espumas antes de 

colocar o novo tecido:  
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Coloque também manta acrílica vagamente sobre o braço do sofá. 
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Apare o excesso. 
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Dobre as bordas rebatidas no sofá. 
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Apare e dobra até a batedura do algodão se encaixa no braço. 

 
(Nove) Costure novo braço cobertura e seguro no sofá:  

 
Com a cobertura extra colocado no  braço,   volte para  criação de um novo revestimento de 
tecido para ele. Pegue o estilete para separar todas as emendas:  

http://1.bp.blogspot.com/-PE0Iqz0AVLw/Uga6nrJEP8I/AAAAAAAAGW0/y9QiSbTvxJ8/s1600/P1160733.JPG


 
 
Coloque o velho molde de tecido liso para fora (é uma boa ideia  passá-lo em primeiro 
lugar), do lado direito em cima do  novo tecido (que também deve estar virado para cima), e 
corte a nova peça de tecido usando a velha peça como um padrão:  
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Fazer a costura junto ao novo   tecido da mesma forma que existia no velho   (neste caso, foi 

apenas o canto que precisava ser costurado).  
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Coloque para fora do canto. 
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Prenda as bordas juntos do lado direito para o lado esquedo e costure. 
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Vire o canto de dentro para fora. 

Quando o tecido estiver costurado  posicioná-lo sobre o braço do sofá:  
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Primeiro, ajustá-lo livremente no braço. 

http://1.bp.blogspot.com/-ydSBexeqs2U/Uga-5w7Ci7I/AAAAAAAAGYQ/lPP-fj849u0/s1600/P1160742.JPG


 

Dobre a borda para o sofá e as encaixam no canto. 

http://1.bp.blogspot.com/-TWw5A9y3dqI/Uga-7MLv8uI/AAAAAAAAGYY/6JHzRCfnzKw/s1600/P1160743.JPG


 

Encontre a borda do tecido dobrado no outro lado do braço, puxe-o completamente, e prendê-lo para a estrutura de madeira 

com grampos. 
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Com o novo tecido no interior do braço garantido, eu achei mais fácil a ponta do sofá de volta 

para ele está de volta para trabalhar na parte da frente do braço do sofá.  
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Puxar, e garantir o lado de baixo da tela para frente do quadro do sofá, cobrindo a extremidade  da peça de fundo. 
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Dobre o tecido e puxe-o firmemente em torno da frente do braço. Fixe o tecido para o quadro com grampos ao longo da 

borda, certificando-se de puxá-la firmemente todo o caminho ao longo da borda da frente do braço. 
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Virar o sofá de volta a para cima outra vez, e usar o mesmo processo que acabou de utilizar na extremidade frontal do braço 

para fixar a extremidade superior do tecido para a extremidade superior do braço sobre a moldura. Dobre no canto e prenda 

com grampos. ···. 

 
Com a parte de dentro do braço agora protegida, hora de substituir a peça exterior. Encontre 
a parte usada do lado de fora do braço, que foi marcado quando foi solto. Coloque-o em seu 
novo tecido (ambos do lado direito para cima) e corte a nova peça usando o velho tecido 
como um padrão:  
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Em seguida, posicionar as margens e esquadrejar, e assim deixar em uma linha reta boa para 
trabalhar com precisão:  
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Segure o novo tecido no braço do sofá e encaixe exatamente onde ele precisa ser fixado:  
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Bordas sempre passadas para a parte superior e frontal. 

Segurando a borda superior no lugar, vire o tecido ao longo da parte superior do braço e 
grampeie no lugar com apenas um par de grampos ao longo da borda superior.  

http://2.bp.blogspot.com/-VSJyJHmkQOc/UgbFRac31aI/AAAAAAAAGZ4/KbzHFpS0_GY/s1600/P1160756.JPG


 

Segure a borda superior do tecido no lugar. 

http://1.bp.blogspot.com/-BKyx47vbDuE/UgbFVaqc3BI/AAAAAAAAGaA/xcTpA2gPKg4/s1600/P1160757.JPG


 

Virar o tecido por cima do braço, e grampear a parte inferior do tecido no local, com alguns grampos ao longo da borda 

superior. 

 
Dobre o tecido de volta para verificar a posição e certifique que você tem a peça onde será 
prendido o tecido. (cobrir todos os grampos da peça na parte superior do braço). Se não ficar 
muito bom, retire os grampos de aderência e tente outra vez até que você obtenha todos em 
linha reta.    

http://3.bp.blogspot.com/-PTaPqwvLQz0/UgbFfZwt6pI/AAAAAAAAGaQ/7obfv1rids0/s1600/P1160758.JPG


 

Deve ser algo como isto: 

Se a posição estiver correta, vire o tecido para trás sobre a parte superior do braço, e aplique 
a tira de papelão que você retirou do sofá, e prenda com grampos ao longo da borda superior, 
usando o seu vinco e passando, prendendo como um guia:  

http://1.bp.blogspot.com/-t7VggDKCYpk/UgbFdfYu0dI/AAAAAAAAGaI/_vODQ9RmCXM/s1600/P1160760.JPG


 
 

Agora que a margem superior esta concluída, você pode passar para a parte da 
frente. Encontre a tira de metal que foi removida do sofá no começo, e insira-a novamente na 
borda frontal da parte da estrutura, colocando a borda da tira ao longo do vinco sobre posto 
no tecido. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-2Fm4O1OVTws/UgbFhj6CqHI/AAAAAAAAGaY/KhjGUKlf_YQ/s1600/P1160761.JPG


 
 
Fincar os picos da tira de metal através do lado de trás do tecido, de modo que eles passam 
para o lado direito do tecido: 

http://4.bp.blogspot.com/-r2rCSQiMydU/UgbIMHpgjyI/AAAAAAAAGbI/Qp7QjUe51BY/s1600/P1160762.JPG


 
 

Vire a borda de forma que os picos da tira estejam agora virados para o sofá: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-IrV7f1HWhqI/UgbInh1BZTI/AAAAAAAAGbQ/Ea-GjgblvXc/s1600/P1160763.JPG


 

Agora cortar o canto superior ligeiramente e dobra-lo debaixo da tira metálica. 

Puxar a borda do tecido, com a tira virada para a extremidade da frente do quadro do sofá e 
bater os picos da tira na armação do sofá com um martelo, fixando a borda da frente da 
peça:  

http://2.bp.blogspot.com/-qOurH9m2fTc/UgbHwZ462VI/AAAAAAAAGa4/0jgnabhdM6M/s1600/P1160765.JPG


 
 
Puxe o outro lado do tecido ao redor da parte de trás do sofá e fixá-los no lugar com 
grampos:  

http://1.bp.blogspot.com/-QCCsCd1OPLg/UgbHzW8xWaI/AAAAAAAAGbA/8cuoO6tFgvM/s1600/P1160770.JPG


 

 

http://2.bp.blogspot.com/-SFeAHhzuXzE/UgbKpepZulI/AAAAAAAAGb4/btjdAC_4tnA/s1600/P1160771.JPG


 
Virar o sofá para trás, expondo a parte inferior da estrutura e puxe a borda inferior do tecido 
firmemente em torno da parte de baixo do sofá e fixe-a no lugar com grampos:  

http://3.bp.blogspot.com/--wnmAuw-3Oc/UgbKodYMX7I/AAAAAAAAGbw/qW6VtCQWUAc/s1600/P1160773.JPG


 
 

http://3.bp.blogspot.com/-6qWcVUwa4fs/UgbKJqxQKuI/AAAAAAAAGbs/61q6AQtpTVQ/s1600/P1160774.JPG


 
 
Repita o processo do outro lado do quadro do sofá idêntico ao primeiro braço.  
10) Remover a frente do sofá:  

Agora que o fundo, e ambos os braços do sofá foram substituídos você pode começar a 
trabalhar na parte da frente. Remova o tecido para fora da frente do sofá tomando cuidado 
para não deslocar o preenchimento debaixo do tecido, e configurá-lo para o lado verificando 
o molde:  

http://3.bp.blogspot.com/-9_1ahqFka7o/UgbKIDyrBJI/AAAAAAAAGbk/_rw9QcaHD7M/s1600/P1160776.JPG


 
 

http://1.bp.blogspot.com/-JOKk5cz-FvQ/UgbgFtGyq0I/AAAAAAAAGcI/squOUrOUDTk/s1600/P1160777.JPG


 
 
Similar aos braços, uma vez que tenha removido o tecido, preencher a frente com novas 

espumas, usando o mesmo método que os braços, envolva-o também com manta acrílica: 

http://4.bp.blogspot.com/-X_Sitx1hQm0/UgbgQXyOBFI/AAAAAAAAGcg/ozEr8UJX-Uk/s1600/P1160778.JPG


 

Com leveza ajustar a manta acrílica em torno da frente e de trás do sofá. Apare o excesso. 

http://4.bp.blogspot.com/-Fpm6l__mkKY/UgbhsZv9StI/AAAAAAAAGdE/5sfVHy78zMA/s1600/P1160790.JPG


 

Encaixe nas bordas na estrutura sempre que virar a manta o mais profundamente possível. 

http://2.bp.blogspot.com/-lTX_DMhCJMU/UgbhjWXHetI/AAAAAAAAGcw/n2aNBycjHN8/s1600/P1160791.JPG


 

Apare e dobre as sobras para se adequar. 

http://2.bp.blogspot.com/-YldSriF7mBw/UgbhmZkFFFI/AAAAAAAAGc4/YXTW6LaJBSo/s1600/P1160793.JPG


 

Prenda no local usando apenas alguns grampos. Deixe o fundo aberto. 

(11) Costure nova peça da frente e prenda no sofá:  

Use um estilete bem afiado para separar todas as emendas e separar as peças que compõem a 
parte da frente do sofá (incluindo qualquer vira de tecido). Remover as partes, e colocá-las 
do lado direito em cima do tecido, que também deve estar virado para cima. Use as peças 
antigas como um padrão para cortar as novas peças:  

http://3.bp.blogspot.com/-GXipnzv_GOk/UgbhsCwFYLI/AAAAAAAAGdA/wMf_pEQuz68/s1600/P1160794.JPG


 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-2rM-tTKsp3I/UgbgOaYGBNI/AAAAAAAAGcY/L8VAhdS_mXo/s1600/P1160780.JPG


 
 
Colocar as novas peças juntas do lado direito para o lado de dentro, e costurá-los juntos, da 
mesma forma que a antiga peça.  
* Uma nota aqui sobre vivos: * ·. 

Quando for preciso costurar vivos que é mais eficaz com tubos de plástico, mas com materiais 
de tubulação mais flexíveis, como cordão de algodão que foi usado neste projeto. Para este 
tipo de vivo é preciso cortar uma tira de tecido do comprimento do cordão (E normalmente é 
bom fazê-lo um pouco mais longo do que é preciso, para que, com a costura não fique 
curto), que deve ser cerca de quatro centímetros “de largura”. Dobre o material ao meio, ao 
longo do cordão, segurando-o no lugar com alfinetes:  

http://3.bp.blogspot.com/-hZ2AOEBzIw0/UgbgGsuMr9I/AAAAAAAAGcU/pvlwHS1sL1M/s1600/P1160779.JPG


 

 
Depois costure toda a extensão ao lado da tubulação utilizando um pé apropriado para 
maquina:  

http://2.bp.blogspot.com/-qt5X7pHGlYg/UgblPOK3MkI/AAAAAAAAGdw/j0XYzY2nafk/s1600/P1160781.JPG


 

 
Uma vez que o vivo é costurado, é preciso fixá-lo em torno da borda da estrutura do sofá na 
parte da virada do tecido, e começar a trabalhar do meio em direção às extremidades. Uma 
vez que é presa, vou costurá-la no local usando agulhas curvas antes de adicionar a peça de 
união de tecido:  

http://3.bp.blogspot.com/-_Vf25Ib2kWw/UgblXfSqSfI/AAAAAAAAGeA/Pgf0YCae_xI/s1600/P1160782.JPG


 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-RTsvsuIJJFk/UgblUzfQtHI/AAAAAAAAGd4/_PAd76U8DpA/s1600/P1160784.JPG


 

* Dica * Fazer alguns pequenos recortes na borda da tubulação sob a costura vai ajudar você a ficar em torno dos cantos 

com maior facilidade. 

Com a tubulação costurada à peça principal, então eu posso fixar na peça juntar e costurar 

todo trabalha junto com meu zíper-pé, ficando o mais próximo da tubulação que possível:  

http://1.bp.blogspot.com/-zg-1bz7Tv1Q/Ugbnrd5jWZI/AAAAAAAAGew/vX4-3PLj9DI/s1600/P1160787.JPG


 

Prender a parte do vivo para se juntar a principal peça de tecido com o cordão já anexado do lado direito para o lado interno 

e depois costurá-los todos juntos, usando um pé de maquina apropriado. 

Com as mãos ajustar a parte frontal recém-costurada na frente do sofá, certificando-se dos 
encaixes nos cantos para caber confortavelmente:  

http://4.bp.blogspot.com/-NLfVNXtNA_I/UgblhWEL1xI/AAAAAAAAGeQ/NIEc9vmAR_w/s1600/P1160788.JPG


 
 
Dobre o lado inferior do tecido profundamente nas fendas do sofá até que tudo se encaixe 
muito bem. Encontre as bordas dobradas do tecido na parte de trás do sofá, e retirá-las 
completamente, fixando-as no sofá quadro com grampos:  

 

http://1.bp.blogspot.com/-Jcuzxozoi-w/Ugbkiq50asI/AAAAAAAAGdg/YuqYu16EWXA/s1600/P1160795.JPG


 
 
Mover para o encosto do sofá. Puxar a parte superior do tecido sobre a extremidade superior 
do sofá e prender o material com grampos. Dobre os cantos e prenda à estrutura com 
grampos. Puxe as bordas laterais ao redor da parte de trás do sofá e esticando o tecido fixe-o 
no quadro com grampos:  

http://2.bp.blogspot.com/-awc2c3lweFY/UgbkhZM58mI/AAAAAAAAGdY/iQR3d9ehskg/s1600/P1160796.JPG


 
 
(12) Substituir botões na frente do sofá:  

Isto é opcional, como nem todos os sofás possuem botões, ou você pode não querer.  
Primeiro de tudo você terá que comprar um kit de botões no tamanho que você deseja e usar 
uma parte suficiente de tecido (disponível em qualquer loja de tecidos). Siga as instruções na 
parte de trás do kit para cobrir seus botões no mesmo tecido que o seu sofá:  

http://4.bp.blogspot.com/-PcQnLOSq11E/Ugbkj67ZoAI/AAAAAAAAGdo/wBaBoN9DPvw/s1600/P1160797.JPG


 

 
Empurre a agulha na frente do sofá para a parte de trás: 

http://3.bp.blogspot.com/-qrCrhZVBVJo/UgcRFEa912I/AAAAAAAAGg4/gT2EcExxKSw/s1600/P1160798.JPG


 

 

http://2.bp.blogspot.com/-EViYcuxOSIY/UgbrQjbeVkI/AAAAAAAAGfE/ZYyy6DIJhOY/s1600/P1160802.JPG


 
 
Certifique-se de que a agulha vem pela frente no lugar certo (se não tentar novamente). Puxe 
a agulha até o fim   o sofá e passe-o pela parte de trás do seu botão de tecido coberto:  

http://4.bp.blogspot.com/-3c5QuowTU6U/UgbrQRk3JSI/AAAAAAAAGfA/1gmQQ5XBclY/s1600/P1160803.JPG


 
Empurre a agulha na frente do sofá para a parte de trás: 
 

http://2.bp.blogspot.com/-jCQRmHKXfgI/Ugbrab8Z6NI/AAAAAAAAGfU/NAS4VppFn9Q/s1600/P1160805.JPG


 
 
Empurre a agulha até o fim do sofá. Puxe os dois lados do cordão que segura o botão e 
amarre-o em torno de um objeto seguro tão firmemente quanto possível (nesse caso este foi 
enrolado em pedaços de tecido que tinham sido usados antes no sofá). Puxe a outra 
extremidade do cordão e firme quanto possível, fixá-lo ao quadro de sofá com um par de 
grampos:  ·. 

http://2.bp.blogspot.com/-6Ak9lqsMHVA/Ugbrb7KC1zI/AAAAAAAAGfc/GGdKwSvBxfc/s1600/P1160806.JPG


 

 
Repita o processo para todos os botões que você vai precisar.  
13) Criar uma nova peça para volta de toda a posição no sofá:  

A parte de trás deve ser da mesma maneira como as das peças laterais e exteriores, isso é 
apenas um pouco mais demorado (use a visão do lado como referência). Separe a peça da 
volta, e reserve antes. Fixa-las no plano e colocá-las no topo do novo tecido, com as duas 
partes voltadas com o lado direito para cima. Usando o tecido usado como um padrão, corte a 
nova peça. Prenda-as nas bordas superior, e lateral da parte cortada do tecido por cerca de 
dois centímetros, criando um vinco. Confira a peça para ver se ela se encaixa na parte de trás 
do sofá do jeito certo (se não, fazer os ajustes necessários). Segurando a borda superior no 
lugar, virar o resto do tecido sobre a extremidade do sofá e aderir aparte de baixo da borda 
do tecido na armação com um par de grampos ao longo da estrutura. Dobre o tecido de volta 
para se certificar de que está posicionado corretamente. Se estiver, vire o tecido para trás 
sobre a madeira superior do sofá e colocar a tira de papelão para fazer a vira na parte de 
trás, e ao longo da borda superior para fixá-lo no lugar com grampos, sempre usando o cordão 
com vinco como guia: ·. 

http://3.bp.blogspot.com/-vMePRnMSGSc/UgbreB7TYZI/AAAAAAAAGfk/74Aj2MkKR0Y/s1600/P1160808.JPG


 

 
 

Virar o tecido de volta para baixo no lado traseiro do sofá, nesse momento, volte a inserir a 
fita de metal anteriormente removida desta parte do sofá, vire-a na parte de baixo do tecido 
com os picos que furam até o lado direito, colocando a borda da fita de metal ao longo do 
vinco e prensando-o: 

http://4.bp.blogspot.com/-_BmrsGUufh8/Ugb5QHcYviI/AAAAAAAAGf4/W38w-dHZK7Y/s1600/P1160814.JPG


 
 

http://2.bp.blogspot.com/-ebJi4ROBmso/Ugb5OPf6QEI/AAAAAAAAGfw/Y4Elim25Et0/s1600/P1160817.JPG


 
   
Vire a borda de forma que o pico de toda a fita seja virado para o sofá (cortar e dobrar no 
canto superior). Puxe a borda do tecido com a fita metálica até o topo do sofá, e começar a 
prendê-lo com o auxilio do martelo: 

http://4.bp.blogspot.com/-lHdFVrXKGNA/Ugb5fOAULpI/AAAAAAAAGgQ/umarWeQM43M/s1600/P1160818.JPG


 

 
Repita o processo do outro lado das costas do sofá.  
 
Puxar a extremidade inferior do tecido ao longo da borda superior da parte de trás do sofá e 
segurar toda a sobra debaixo na armação com grampos:  

http://4.bp.blogspot.com/-XTUY2fATVFc/Ugb5a4Ry_TI/AAAAAAAAGgA/kjFjv-RxlUY/s1600/P1160819.JPG


 
 
 
(15) Substitua o fundo que cobre e instalar os pés:  

 
Virar o sofá de cabeça para baixo, e substituir o fundo que foi removido quando se 
começa. Fixe a parte inferior cobrindo a parte interior do quadro de sofá com grampos (não 
usar o revestimento anterior, trocar por um novo). Substitua parafusos em cada um dos 
cantos da parte inferior do quadro do sofá e parafuso dos pés. Virar sofá do lado direito para 
cima.  
 
16) Almofadas:  

 
Para criar novas capas para almofadas, retire a espuma de uma da almofada e com o estilete 
separar todas as costuras. Marque as peças em ligar plano e coloque-as do lado direito em 
cima do seu novo tecido (que também deve estar virado para cima). Use as peças antigas 
como um padrão para cortar as novas peças. Costure as novas peças da mesma forma que as 
antigas eram colocando as novas peças de tecido do lado direito para o lado de cima. Quando 
terminar, desvire a capa de almofada de dentro para fora, e substitua a espuma. Verifique o 
ajuste. Repita o processo para recuperar todas as suas almofadas (* DICA: se todas as 
almofadas são da mesma medida, não precisa descosturar cada capa de almofada, apenas 
reutilizar as peças antigas que já tenha tirado como um padrão).  

http://4.bp.blogspot.com/-vOsHs8tiwq8/Ugb5dZUf6gI/AAAAAAAAGgI/db4NRQjAUNw/s1600/P1160820.JPG


 
 
No meu caso, eu fui para remover a almofada da tampa de idade, e foi completamente 
chocado com o que encontrei. A almofada de espuma era tão velha que tinha literalmente se 
desintegrou em uma confusão quebradiça. Claramente, eu não seria capaz de voltar a usar 
essas almofadas, então eu pedi três pedaços de espuma novos mobiliário do mesmo tamanho 
que as almofadas, envolto as novas peças de espuma em rebatidas de algodão, e criou três 
novas almofadas personalizadas cobre, traçando a pedaços de espuma (superior, inferior, e 
os lados) para o meu novo tecido, deixando uma margem de costura de 1/2”. Então eu 
costurava essas peças com um zíper na parte de trás e viola! Tive novas almofadas e novas 
capas!  
 
16) Coloque as almofadas de volta no sofá e comemorar finalmente a ser terminado! ·. 
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