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Molde de blusa social feminina gratis
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de juros2x livre de juros 2x sem juros 2x sem juros 2x sem juros3x sem juros10x frete grátis12x está sujeito a frete grátis de peso, preço e distância. Para costurar em casa vou publicar este molde de blusa grátis para impressão no tamanho de 40 mesas portuguesas. Na tabela de medição brasileira corresponde a um tamanho 42.Molde sem blusa para
impressão de uma blusa tamanho 40Mold para impressão gratuita. Este vestido de blusa descontraída, tem um estilo casual e elegante. Versátil, adapta-se principalmente a corpos que não querem ser fortalecidos. Corte clássico e simples de linhas retas, atende um tamanho 40. Guarde fotos e imprima para um bom resultado. Depois de imprimir o molde
no A4, insira a folha e o recorte para aumentar ou diminuir o tamanho do molde use o rótulo MODELO DE GRADAÇÃO e selecione o processo que você mais deseja. Notas: Para imprimir, clique no lado direito do mouse, abra a janela Salvar imagens como e, em seguida, apenas imprima. Formar camiseta social feminina TM 38 a 44 - marlene Mukai 0/5
em 0 comentários. Dê sua classificação para a forma de camisa social feminina de Marlene Mukai é em tamanho real, classificada e pronta para uso. A partir desta forma você pode fazer uma camisa mais chamada no corpo ou camisete mais equipado na cintura. O transporte é grátis! Marca: MaximusReferência: 13340 Disponível: In StockSection: Mold
and Rulers Books Leia mais sobre este produto de R$79,00Pre R$71,100 ou 3X r$23,70 sem juros. ou apenas R$67,55 à vista. Frete grátis Promoção Old Man Social Shirts P on GG - Marlene Mukai - Marlene Mukai Men's Social Shirt Form é em tamanho real, graduado e pronto para uso. A partir desta forma você pode fazer uma camisa de mestre
clássica, que pode ser usada de forma social e casual. O transporte é grátis! A forma de camisa social masculina P na GG - marlene Mukai - Marlene Mukai forma camisa social masculina é em tamanho real, nota 10 e pronta para uso. A partir desta forma você pode fazer uma camisa de mestre clássica, que pode ser usada de forma social e casual. O
transporte é grátis! Forma de camisa social masculina P em GG - Mukai – O molde da camisa social masculina de Marlene Mukai é uma forma em tamanho real, hierárquica e pronta para uso. A partir desta forma você pode fazer uma camisa masculina clássica, que pode ser de forma social e casual. O transporte é grátis! Veja detalhes ComprarDe
R$79,00Para R$71,10 ou R$3X R$23,70 excluindo juros. ou apenas R$67,55 à vista. Frete grátisPromoção Vestido velho tubinho recortes TM 38 a 44 -de Marlene Mukai - Modelo de banheira vestida com recortes Marlene Mukai é versátil! Pode ser usado para fazer vestidos tanto para usar na água e à noite. Vestidos de lata são clássicos da moda
feminina. O molde está pronto para usar, vem com uma reserva guia para corte e o frete é gratuito! Modelo de vestido tubinho recortes TM 38-44 -por Marlene Mukai - Modelo de vestido tubinho com recortes Marlene Mukai é versátil! Pode ser usado para fazer vestidos tanto para usar na água e à noite. Vestidos de lata são clássicos da moda feminina. O
molde está pronto para usar, vem com uma reserva guia para corte e o frete é gratuito! Modelo de vestido tubinho recortes TM 38-44 -por Marlene Mukai - Modelo de vestido tubinho com recortes Marlene Mukai é versátil! Pode ser usado para fazer vestidos tanto para usar na água e à noite. Vestidos de lata são clássicos da moda feminina. O molde está
pronto para usar, vem com uma reserva guia para corte e o frete é gratuito! Modelo de vestido tubinho recortes TM 38-44 -por Marlene Mukai - Modelo de vestido tubinho com recortes Marlene Mukai é versátil! Pode ser usado para fazer vestidos tanto para usar na água e à noite. Vestidos de lata são clássicos da moda feminina. O molde está pronto para
usar, vem com uma reserva guia para corte e o frete é gratuito! Veja BuySpyDe detalhes R$109,00Para R$98,10 ou 3X r$32,70 excluindo juros. ou apenas R$93,20 à vista. Frete grátis Jaqueta de costuraPromotionMold com recorte princesa TM36-44 - Marlene Mukai - Jaqueta de alfaiataria forma Marlene Mukai já vem formada de tamanho 36 a 44. A
jaqueta é um clássico do guarda-roupa feminino e nunca sai de moda. As formas de Marlene Mukai são práticas e prontas para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Jaqueta fúngica com recorte princesa TM36-44 - Marlene Mukai - Jaqueta de alfaiataria forma Marlene Mukai já veio
formada de um tamanho 36 para 44. A jaqueta é um clássico do guarda-roupa feminino e nunca sai de moda. As formas de Marlene Mukai são práticas e prontas para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Jaqueta fúngica com recorte princesa TM36-44 - Marlene Mukai - Jaqueta de
alfaiataria forma Marlene Mukai já veio formada de um tamanho 36 para 44. A jaqueta é um clássico do guarda-roupa feminino e nunca sai de moda. As formas de Marlene Mukai são práticas e prontas para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Ver BuySpyFrom Detalhes
R$79,00Para R$71,10 ou 3X 23h70.m. ou apenas R$67,55 à vista. Frete grátisPromotionMold calças bailarinas (sinalizadores) olho P para GG-Marlene Mukai - uma forma de bailarina calças Marlene Mukai já se formou de P a EGG. É a peça perfeita para uma academia ou para um visual mais esportivo. As formas de Marlene Mukai são práticas e prontas
para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Forma bailarina calças (sinalizadores) olho P em GG-Marlene Mukai - Calça de bailarina de molde Marlene Mukai já está vindo formada de P para EGG. É a peça perfeita para uma academia ou para um visual mais esportivo. As formas de
Marlene Mukai são práticas e prontas para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Forma bailarina calças (sinalizadores) olho P em GG-Marlene Mukai - Calça de bailarina de molde Marlene Mukai já está vindo formada de P para EGG. É a peça perfeita para uma academia ou para
um visual mais esportivo. As formas de Marlene Mukai são práticas e prontas para uso, possuem medições no padrão ABNT, bem como uma margem indicativa para corte. O FRETE É GRÁTIS! Consulte BuySpyFor detalhes por R$79,00 ou 3X R$26,33 excluindo juros. ou apenas R$75,05 à vista. Frete GrátisA medição de medição e desenho para
costura 2021 - Agenda e Notebook Measures 2021 tem um design moderno que traz inspiração para quem é do universo da moda. É ótimo para organizar e facilitar o trabalho de costuras e estilistas. Você pode desenhar usando esboços e notas básicas. O FRETE É GRATUITO PARA TODO O BRASIL! Agenda de ação e proposta de costura 2021 -
Programa e scrapbook de medidas 2021 tem um design moderno que inspira quem é do universo da moda. É ótimo para organizar e facilitar o trabalho de costuras e estilistas. Você pode desenhar usando esboços e notas básicas. O FRETE É GRATUITO PARA TODO O BRASIL! Veja detalhes BuySpyFor R$124.000 ou 3X R$41.33 excluindo juros. ou
apenas R$117,80 à vista. Tecido de linho puro cru 100% linho - Tecido de linho é um tecido macio e elegante. É um dos queridinhos do verão por ser fresco e dar magia aos tecidos naturais. O linho limpo tem uma bainha ligeiramente estruturada e dá um efeito mais rústico e robusto em peças como blazers, camisas, vestidos, saias e shorts. Veja detalhes
ComprarDe R$79,00Para R$71,10 ou R$3X R$23,70 excluindo juros. ou apenas R$67,55 à vista. Frete grátisPromotionFemale Social Pants Form TM 46-52- Marlene Mukai - Marlene Mukai Women's Social Pants Form é uma forma em tamanho real, hierárquica e pronta para uso. Tem um corte de alfaiataria, uma cintura média para um modelo alto e
tradicional, com bolsos de faca e um cinto anatômico que favorece as curvas do quadril e da cintura. Esta numeração é plus size. Transporte Livre! Calças sociais femininas formam TM 46 a 52- Marlene Mukai - O modelo de calças sociais de Marlene Mukai está cheio, hierárquico e pronto para usar. Tem um corte de alfaiataria, uma cintura média para um
modelo alto e tradicional, com bolsos de faca e um cinto anatômico que favorece as curvas do quadril e da cintura. Este número não é plus size. O FRETE É GRÁTIS! Calças sociais femininas formam TM 46 a 52- Marlene Mukai - O modelo de calças sociais de Marlene Mukai está cheio, hierárquico e pronto para usar. Tem um corte de alfaiataria, uma
cintura média para um modelo alto e tradicional, com bolsos de faca e um cinto anatômico que favorece as curvas do quadril e da cintura. Este número não é plus size. O FRETE É GRÁTIS! Calças sociais femininas formam TM 46 a 52- Marlene Mukai - O modelo de calças sociais de Marlene Mukai está cheio, hierárquico e pronto para usar. Tem um corte
de alfaiataria, uma cintura média para um modelo alto e tradicional, com bolsos de faca e um cinto anatômico que favorece as curvas do quadril e da cintura. Este número não é plus size. O FRETE É GRÁTIS! Veja BuySpyDe detalhes R$316,00Para R$268,67 ou até 3X R$89,56 excluindo juros. ou apenas R$255,24 quando visualizado. Frete
grátisPromotionKit 4 Calças de Formulários de Costura – Marlene Mukai – Kit 4 Calças modelo de costura de Marlene Mukai combina formas prontas de usar calças femininas do tamanho P plus size. Modelos ideais para moda casual, moda fitness e moda social. Compre agora com desconto e frete grátis para todo o Brasil! Kit 4 Calças modelo de costura
– Marlene Mukai – Kit 4 Calças modelo de costura de Marlene Mukai combina formas prontas de uso de calças femininas do tamanho P plus size. Modelos ideais para moda casual, moda fitness e moda social. Compre agora com desconto e frete grátis para todo o Brasil! Kit 4 Calças modelo de costura – Marlene Mukai – Kit 4 Calças modelo de costura de
Marlene Mukai combina formas prontas de uso de calças femininas do tamanho P plus size. Modelos ideais para moda casual, moda fitness e moda social. Compre agora com desconto e frete grátis para todo o Brasil! Veja buyspy buyspy detalhes
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