Guia de Natal
Você piscou e o fim do ano já
está aí!
Teremos mais um período de
festas em que até o Papai Noel
vai ter que usar máscara, mas
com certeza não irá faltar
diversão.
Preparamos um guia especial
para você aproveitar ainda mais
os abraços tão esperados.

GUIA DE NATAL
O MELHOR DESTINO É O AQUI E AGORA. FAÇA ACONTECER!

O Natal está chegando e com ele a sua magia que encanta pessoas no mundo inteiro. Essa data tão
especial é cheia de significados que emocionam crianças e adultos de todas as idades. Para que esse
dia seja comemorado com muita festividade junto as pessoas que amamos, é fundamental iniciar os
preparativos para o Natal com antecedência.
Nosso guia traz as tendências que encontramos na rede, vimos nas vitrines e compartilhamos com
vocês.

DECORAÇÃO
Uma forte tendência na decoração de Natal
2021 é a árvore de Natal de LED, que confere
um visual mais minimalista, elegante e
moderno, e podem ser usadas para decorar
a sala ou o quarto o ano todo.
Mas antes de seguir tendências, pergunte-se:
Qual é o seu estilo? E não o abandone.
Decore com o que você gosta, se sente feliz e
com o que caiba no seu orçamento.
Acima de tudo use e abuse da sua
criatividade.

Se você não pode comprar uma árvore Led, saiba que é
fácil fazê-la. Tudo que você precisa é de fios de led pu
pisca pisca e uma armação.
Busque no Pinterest, Youtube, Google e redes sociais.
Tem vários vídeos ensinando como fazer uma árvore de
led.
(Fotos: reprodução Pinterest)

GUIA DE NATAL
DECORAÇÃO
Nossa sugestão do melhor do Pinterest

Enfeites com bastidores.
Use e abuse de seus tecidos, papéis de decoração
bordados.
Os bastidores podem enfeitar a árvore, a porta e
parede.
Que tal bordar ou aplicar?

(Fotos: reprodução Pinterest)

GUIA DE NATAL
Aproveite os riscos gratuitos para bordar ou aplicar no seu Natal

Feliz
Natal!

GUIA DE NATAL
DECORAÇÃO
Enfeites com velas.
Não tem nada mais charmoso que uma vela comum
ou até aromática na decoração de natal. Seja na
mesa da ceia de natal ou no rack, as velas são
sempre uma boa opção de decoração.
Caso não queira utilizar velas naturais, utilize
artificiais, ou luzes de led.
Para uma decoração tradicional, combine as velas
com elementos naturais.

(Fotos: reprodução Pinterest)
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Enfeites Natalinos

** clique no gnomo e aprenda como fazer um gnomo de meia.

O estilo escandinavo de decoração continua em alta, e no Natal minimalista é o estilo que
predomina nas atuais vitrines. Madeira, tecido xadrez, cores que fogem do Natal "coca cola".
Muito branco, cinza, tons de azul e até preto.
Os elementos de decoração que mais se destacam na decoração natalina nórdica são:
árvores, casas, gnomos , estrelas e anjos.
(Fotos: reprodução Pinterest)
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DECORAÇÃO

E entrando na onda dos gnomos, alguns modelos para você se inspirar, aplicar e bordar.
(Fotos: reprodução Pinterest)

A edição 99 da Patch&Afins traz 2
modelos de Mug Rug com tema gnomo.
Inspire-se no modelo e use a sua
imaginação com bordado ou aplicação.

GUIA DE NATAL
PATCHWORK

EDIÇÃO 71 - Caminho de Mesa em
piecing com aplicação de gnomos

EDIÇÃO 77 - Jogo americano em
piecing e aplicação

EDIÇÃO 71 - Reis Magos - Uma ideia maravilhosa
para aproveitamento do cone de linha

EDIÇÃO 65 - caminho de
mesa divertido

EDIÇÃO 83 - Estrela natalina porta velas.

EDIÇÃO 83 - Brincando com estampas em
um lindo caminho de mesa que pode ser
aplicado em jogo americano. Clique na
imagem e aprenda a fazer
E tem muito mais de Natal
nas edições especiais da Patch&Afins

www.patcheafins.com.br
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DECORAÇÃO
E quem ama tecidos, ama botões. Que tal enfeitar com botões?
Se você é quilteira tenho certeza que tem um pote cheio de botões.
Para vocês, nossas sugestões do Pinterest.
** clique no anjo para acessar o video de como fazer um anjo com botões
(Fotos: reprodução Pinterest)

GUIA DE NATAL
A ÁRVORE DE NATAL
A montagem da árvore de Natal segue as
tradições em cada País. Nos Estados Unidos,
aconselha-se que a montagem seja realizada no
Dia de Ação de Graças, feriado celebrado por lá
toda quarta quinta-feira do mês de novembro.
Já em Portugal e Itália, por exemplo, 8 de
dezembro é conhecido como o dia oficial para
início da decoração de Natal, data em que se
comemora o Dia da Imaculada Conceição.

Se não quiser montar uma árvore, costure um painel. A Patch&afins
tem sugestões para todos os gostos e níveis de costura em suas
edições de Natal.

edição 77

edição 53

edição 95
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A ÁRVORE DE NATAL
As árvores eram usadas como decoração no solstício de inverno e
simbolizavam que, ao final dessa estação, o sol iria reaparecer e as plantas
voltariam a crescer. Mas apesar de já serem usadas há séculos, foi por
volta dos anos 1500 que as árvores de natal tornaram-se um costume
cristão.
De acordo com os registros históricos, a primeira árvore de Natal surgiu
no norte da Europa no século XVI. Mas, ela só se tornou tradição a partir
do século XVII com Martinho Lutero, na Alemanha.
A árvore é, por tradição, um pinheiro. Isso porque o pinheiro é a única
árvore que consegue manter suas folhas mesmo no frio intenso. Assim,
simboliza vida e esperança.
Assim como outros elementos é um símbolo de Natal.
Os símbolos do Natal representam o cenário da comemoração dessa
grande festa cristã. Com origens em épocas distintas, cada um dos
símbolos surge não só porque são bonitos e trazem mais beleza e alegria à
festa natalina.
Outros símbolos são:
Estrela - (representando a estrela de Belém que guiou os reis magos).
Sinos - (anunciando o nascimento de Jesus).
Velas - simbolizando a fé, a luz de Cristo.
Presépio - representando a cena do nascimento do Cristo.
Anjo - representando o anjo Gabriel e a anunciação.
Bolas natalinas - representando os frutos das árvores, o desejo de
prosperidade.
Coroa do Advento - que é uma espécie de guirlanda onde se coloca
quatro velas, uma para cada semana antes do Natal.
Guirlandas - essas remontam à antiguidade e surgiram em Roma.
Elas são um sinal de boas-vindas para quem nos visita nessa época festiva.

Confira na próxima página alguns modelos contemporâneos de representação
da simbologia do Natal.
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(Fotos: reprodução Pinterest)

A decoração minimalista, com elementos
orgânicos, upcycling, macramê e madeira estão
na lista dos mais procurados.
Os encontros e os abraços são os mais
esperados para este Natal, e é dessa esperança
de alegria que o minimalismo entra como
tendência, pois bom mesmo é valorizar a vida e
a presença dos entes queridos. E agradecer pela
alegria de poder comemorar.
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(Fotos: reprodução Pinterest)

A decoração minimalista, com elementos
orgânicos, upcycling, macramê e madeira
estão na lista dos mais procurados.
Os encontros e os abraços são os mais
esperados para este Natal, e é dessa
esperança de alegria que o minimalismo
entra como tendência, pois bom mesmo é
valorizar a vida e a presença dos entes
queridos. E agradecer pela alegria de
poder comemorar.

GUIA DE NATAL
PRESENTES
É provável que você tenha uma longa lista de compras, seja porque você tem
uma família enorme ou porque você gosta de socializar-se.
Mas fora disso, a maioria de nós também tem colegas de quarto, chefes, outras
pessoas importantes, sogros, vizinhos e muito mais para riscar da nossa lista de
compras de Natal.
Claro, não se trata apenas de presentear apenas para dizer que você o fez.
Você quer fazer o seu melhor para encontrar um presente exclusivo e atencioso
que eles realmente amem e sejam capazes de usar para qualquer paixão ou
interesse que tenham.
Não interessa o valor material do presente, e sim a valorização de quem está
recebendo.
A edição 99 da Patch&Afins seguiu a regra: pequenos presentes, grande alegria.

Necessaire, estojos, bolsinhas organizadoras, carteira
Um presente carinhoso, útil, e sustentável (quando em tecido). Para todas as
idades. Se você é assinante do PatchFlix, pode acessar todas as nossas edições e
escolher entre as centenas de opções publicadas.

GUIA DE NATAL
PRESENTES

A saboaria artesanal está em
alta. Produtos naturais, feitos à
mão. Sabonetes de qualidade,
velas, shampoos em bastão,
óleos essenciais,
esponjas naturais, os produtos
"eco friendly" estão na top lista
de presentes em quase todas
as publicações do ramo.
É a tendência, e a maioria das
pessoas gostam de receber.

(Fotos: reprodução Pinterest)

GUIA DE NATAL
PRESENTES
Kits de chá, porta talheres, kit de viagem, avental, eco bags,
bolsinha térmicas de arroz, mug rug, porta copos, porta
travessa. Lembre-se de que os melhores presentes são aqueles
que são gentis com o planeta e com as pessoas que os criaram.

a edição 54 da Patch&afins é uma
edição com projetos de aventais
fashion, jogos americanos e modernos
panos de prato. Lindas opções para
fazer e presentear.

GUIA DE NATAL
PRESENTES

Aprenda a fazer o porta vinho em nosso blog
Clique na garrafa.
(Fotos: Patch&Afins e algumas são reprodução do Pinterest)
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EMBALAGENS
Comprado ou feito por você, não esqueça que uma embalagem feita com
carinho vale por mil presentes. As embalagens com sacos ou papel kraft
são a tendência do momento. Além dos tecidos.
De papel ou furoshiki, divirta-se preparando suas embalagens.
*** Furoshiki é um pano, geralmente com estampa elegante ou divertida, muito popular no
Japão, que pode ser utilizado para embalar presentes e transportar objetos.
(Fotos: reprodução Pinterest)
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VEJA SUGESTÕES DE EMBRULHOS COM A TÉCNICA DE FUROSHIKI

GUIA DE NATAL
É DE COMER
Na mesa ou nos presentes, a comida tem que ser especial.
O "grazing platter" é sucesso na Europa, América do Norte e Austrália.
E, no Brasil é a novidade do momento.
São tábuas montadas de acordo com o paladar de cada cliente e o perfil da ocasião em
que eles serão servidos.
O conceito, que surgiu na Austrália, significa, literalmente, “mesa de pastoreio” e
consiste na montagem de uma mesa com comidas dispostas pela superfície, de maneira
que os convidados transitam ao redor para petiscar.

Guirlandas comestíveis

Platters Natalinas.
imagens do Pinterest

GUIA DE NATAL
É DE COMER
Se presentear é difícil, nada melhor que uma lembrancinha doce, para alegrar o Natal
não é? Bolo, chutney, biscoitos, geleías, pão doce, salame de chocolate, sal e manteiga
aromatizados, temperos, trufas, brownies, cookies ... a lista de guloseimas é enorme.
Comprados ou feitos por você, é uma forma deliciosa e carinhosa de presente. Se for
comprar, dê preferência a produtos artesanais de seu bairro, grupos, pessoas
conhecidas. É um presente duplo. E capriche na embaagem.
Faça embalagens de tecido (no final, temos um passo a passo para você)
Seguem algumas ideias, do nosso melhor do Pinterest.
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RECEITAS
SALAME DE CHOCOLATE
O Salame de Chocolate é uma das sobremesas mais fáceis e deliciosas de preparar
durante as férias. Não requer nenhum cozimento - apenas alguns minutos de
preparação e permanece fresco por meses! O salame de chocolate é uma sobremesa
tradicional portuguesa que tem ganhado popularidade em toda a Europa.
1 pacote de biscoito maizena ou de cookie (o biscoito deve ser crocante)
1/2 xícara de cacau em pó
200 g de manteiga em temperatura ambiente
1/2 xícara de leite condensado
1/3 xícara de doce de leite
1 xícara de castanhas(nozes, ou amêndoa, pistache, avelãs, castanha de caju etc
Passe os biscoitos pelo processador ou liquidificador. Não se preocupe se sobrarem
pedacinhos, pois eles darão um toque especial ao salame. Coloque em uma tigela.
Misture o cacau em pó. Adicione a manteiga (em temperatura ambiente), o leite
condensado e o doce de leite. Por último adicione as castanhas levemente trituradas.
Misture bem. Se desejar pode dar um toque adulto acrescentando 1 colher de sopa de
licor, wisky ou outra bebida alcóolica de sua preferência.
Coloque a mistura em um filme plástico ou papel manteiga. Enrole dando o formato de
um salame. Deixe na geladeira por, no mínimo 12 horas. Quando for cortar, retire da
geladeira e polvilhe com açúcar de confeiteiro.
OBS.: Quando mantido bem embrulhado em plástico, o salame de chocolate
permanece fresco por até duas semanas na geladeira. Congele seu salame por até
alguns meses embrulhado em plástico. Polvilhe com açúcar de confeiteiro apenas antes
de servir.
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TORTA DE MAÇA ALEMÃ
Sabe aquele doce fácil, rápido e gostoso?
6 maçãs fatiadas (coloque em uma vasilha com água e limão)
1xícara de açúcar refinado
2 ovos médios
1 pitada de sal
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
Numa tigela misture com as mãos a farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, sal e o
ovo, até formar uma farofa e reserve.
Unte bem uma fôrma desmontável ou fôrma para torta com manteiga.
No fundo da fôrma, coloque um pouco da massa e arrume as maçãs em cima dela.
Cubra as maçãs com o restante da farofa e, por cima, derrame a manteiga derretida.
Por fim, polvilhe com açúcar e canela.
Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, por mais ou menos trinta
minutos. Até crescer e ficar com uma crosta dourada. Desenforme e sirva com sorvete,
chantilly ou creme inglês.

RECEITAS
BISCOITOS DE AÇÚCAR
Os biscoitos de açúcar são tradiionais na Europa e América do Norte. E o segredo é ter
uma receita de biscoitos de açúcar caseiros super saborosos que sempre mantêm a sua
forma para serem confeitados.
INGREDIENTES (para 3 dúzias de biscoitos médios)
2 xícaras de manteiga sem sal (em temperatura ambiente por 45 minutos, a manteiga
precisa estar amolecida mas resfriada. Não deixe esquentar), 2 xícaras de açúcar
granulado branco, 2 ovos grandes, 2 colheres de sopa de extrato de baunilha, 4 colheres
de chá de fermento em pó, 6 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 pitada de sal
1. Bata, na batedeira 2 xícaras de manteiga e 2 xícaras de açúcar branco até que estejam
completamente misturados.
2. Adicione 2 colheres de sopa de baunilha e 2 ovos.
3. Misture a massa do biscoito até ficar claro e fofo (cerca de mais 3 minutos).
4. Adicione 4 colheres de chá de fermento em pó e misture.
5. Misture as 6 xícaras de farinha, duas xícaras de cada vez. Não misture demais a massa ao
adicionar os ingredientes secos. Misture apenas até a farinha incorporar-se à massa.
6. Depois de adicionar as 6 xícaras de farinha, a massa deve estar firme, mas não seca ou
quebradiça. Se a massa parecer secar, adicione um pouquinho de baunilha ou leite
(comece com uma colher de chá) e misture novamente.
7. Abra um punhado de massa sobre uma superfície preparada até que tenha cerca de 3/8
"de espessura.
8. Recorte formas com cortadores de biscoitos.
Asse em forno pré-aquecido a 350 graus por 6-10 minutos, dependendo do tamanho do
cortador de biscoitos usado. Não asse demais, tire-os do forno antes que fiquem dourados. Os
cookies devem ser definidos e apenas apostar começando a dourar levemente nas bordas. Se
você cortar biscoitos mais finos ou usar cortadores de biscoitos pequenos, você só deve assar
os biscoitos por 6 ou 7 minutos. Deixe seus biscoitos esfriarem e eles estarão prontos para a
cobertura.

Para a cobertura use
Glacê Real pronto. É
só misturar com água
conforme a indicação
na embalagem.

RECEITAS
Biscoito de gengibre
Os biscoitos de açúcar são tradiionais na Europa e América do Norte. E o segredo é ter
uma receita de biscoitos de açúcar caseiros super saborosos que sempre mantêm a sua
forma para serem confeitados.
INGREDIENTES (para 25 biscoitos médios)
5 xícaras (chá) de farinha de trigo • 1 colher (chá) de gengibre em pó • 1 colher (chá) de
canela em pó • 1 colher (chá) de cravo em pó • ½ colher (chá) de sal • Raspas de 1 laranja •
200 g de manteiga sem sal • 1 xícara (chá) de açúcar refinado • 1 xícara (chá) de melado
de cana ou mel de abelhas
1. Misture todos os ingredientes secos e as raspas de laranja numa tigela.
2. Bata na batedeira a manteiga e o açúcar até homogeneizar bem, acrescente o melado (ou
mel) e bata em velocidade baixa por mais uns 30 segundos.
3. Acrescente aos poucos os ingredientes secos, batendo sempre em velocidade baixa.
4. Divida a massa em 3 porções para abrir entre 2 folhas de papel-manteiga da mesma forma
que o biscoito amanteigado.
5. Leve ao freezer antes de cortar. Asse em 180° por, aproximadamente, 12 minutos ou até
começar a dourar levemente as bordas inferiores dos biscoitos

Biscoito de mel
• 150 g de manteiga • 150 g de açúcar • 150 g de mel • 1 ovo • 425
g de farinha de trigo • 10 g de bicarbonato de sódio
Colocar no recipiente da batedeira a manteiga e o açúcar • Bater até incorporar os
ingredientes, incorporar o mel, sem bater em excesso • Agregar o ovo. Incorporar • Peneirar
previamente a farinha junto com o bicarbonato de sódio • Incorporamos à mistura sem bater
em excesso a velocidade baixa • Esticamos a massa entre papel encerado. Deixamos esfriar,
por duas horas e cortamos com o cortador de nossa preferência e voltamos a esfriar no
refrigerador • Levamos ao forno a 180 graus aproximadamente. De 10 a 15 minutos

GUIA DE NATAL
Agora é só caprichar na embalagem!

Nas próximas páginas o passo a passo de alguns projetos
natalinos para você aproveitar ainda mais essa data tão
festiva.

Bolsa Lótus

Uma bolsinha estilo "drawsting bag" ou bolsa de amarrar. Muito fácil e o resultado é
uma fofura só. Embrulha e ainda fica como um segundo presente.
2 quadrados em tecids contrastantes medindo de 20,5 cm.
1,20 m de cordão ou fita
aviamentos diversos para enfeitar (opcional)
Se quiser adicionar sianinha ou grelô nas bordas,
costure -a contornando a extremidade de um dos
tecidos. na ausência da sianinha, passe para a
próxima etapa.
Coloque os dois quadrados juntos com os lados
direitos voltados e todas as bordas alinhadas.
Costure-os usando uma margem de costura (pezinho
de máquina) e deixando uma abertura de 10 cm em
um lado para virar. Apare os cantos e desvire pela
abertura. Passe a ferro. Feche a abertura com uma

dobre cada extremidade
para dentro

costura a mão.
Faça uma costura de reforço na extremidade do
quadrado. Pode ser alinhavo com ponto de bordado,
pode ser a máquina com um tom contrastante ou
usando um ponto de bordado, de forma a prender os
tecidos e dar um toque especial.
Usando alfinetes, marque 7,5 cm em cada canto.
Dobre os cantos conforme mostrado no gráfico, de
forma que cada aba meça aproximadamente 7,5cm
da ponta até a dobra. Pressione.
5. Prenda cada aba (pétala) fazendo uma costura há
1,3cm da extremidade. Essa costura formará a
passagem para a fita ou cordão.

7,5cm

de:
para:

de:
para:

de:
para:

Terminar é começar.
Nós escolhemos começar o ano seguinte mais
fortes, com objetivos e metas importantes.
Guardamos os momentos marcantes em
nossos corações.
E seguimos com a esperança de que 2022
será melhor, mais incrível e glorioso.
E não perca a próxima edição
Patch&afins nº 100 - especial Meseiras
disponível em março/2022.
Um Feliz Natal e um Próspero 2022.
Cristina Voltolino e
Patrícia Limoeiro

