Encapando cúpula – PAP
A minha casa há muito tempo estava precisando de uma iluminação, até cheguei a comprar
algumas prontas nessas casas de iluminação, mas além de caras nada que tivesse a nossa cara,
então resolvi fazê-las
Primeiro saí a procura de uma cúpula que tivesse apenas o acetato (esse branco em volta do
arame), aquele revestimento clarinho…Eu achei em dois lugares aqui em Curitiba, na Cassol e na
feirinha do Largo da Ordem que acontece todo domingo pela manhã. Um bom preço de uma
cúpula seria até uns 25 reais, dependendo do tamanho.

Você pode comprar uma já revestida com algum outro tecido breguinha pra colocar outro por
cima, mas ele precisa ser claro, para que não apareça o tecido de baixo quando você acender a
luz.
Outra coisa importante em escolher um tecido claro para é porque um escuro não irá dissipar a
luz, focando a luz apenas para baixo.
Eu escolhi esse azul com arabescos marrons, que comprei na Art& Borda, uma fofura de loja, dá
vontade de deixar todo o salário lá… O preço do tecido irá variar do modelo escolhido, eu gastei
13reais, isso que comprei a mais para fazer outras coisitas!
Escolhido o tecido, passe bem:

Envolva o tecido do lado do avesso na cúpula e marque com alfinetes para que ele fique bem
justo, observe que nas laterais você deve deixar sobra:

Depois retire com cuidado pra não cair os alfinetes, e costure bem onde você marcou, eu usei
lápis de cor branco, mas existem lápis mais apropriados pra isso rsss.

Depois vista a cúpula novamente (ainda do avesso) pra verificar se o tecido ficou realmente justo,
caso não tenha ficado, dê mais uma entrada na máquina, pode ver na foto que isso aconteceu
comigo, mas não tem problema, essa costura não irá aparecer…

Corte a sobra de tecido bem próximo da costura e passe novamente:

Uma vez bem justa e passada, vista a cúpula do lado direto do tecido e corte a fim de deixar
tecido suficiente apenas para envolver na dobrinha (no máximo dois dedos).

Agora é necessário colar, não é necessário dissolver em água, eu usei a cola
branca CascolaCascorez Universal, além de super boa é bem barata um pote de 500g, custa 6,40.
Mais barato ainda é o pincel, aqueles de escola, bem fininhos, R$ 0,80.

Coloque um pouco de cola em um pote, molhe o pincel e vá aplicando no tecido e na dobra da
cúpula e já vá virando o tecido. Não aplique tudo de uma vez, senão a cola seca antes de você
conseguir grudar o tecido.

Nesse momento esqueça da sua unha linda, porque para forçar o tecido abaixo da dobra ela será
muito usada, tudo nessa vida tem um preço =P

Faça o mesmo procedimento do outro lado e voilá, sua cúpula está prontinha!
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