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P o r t f ó l i o



Desenho fashion

      A peça fala a respeito de flores, por isso tem 

duas cores ou tons, pois cada flor tem sua identidade,

assim como quem a escolhe.

             Look’s da minha coleção do último semestre da faculdade.

A seguir a ficha técnica.



Zíper comum

barra de lenço

Tecido  2

Tecido  1

 Forro

Barra de lenço

Aviamentos

    Tabela de preço (R$) Descrição

Nome: Vestido duas camadas

Marca:

Coleção: Florescer - verão 2019

Tecidos

- Crepe nuage ( tecido 2)

- Crepe Armani ( tecido 1)

- Musseline

Crepe N Crepe A

Musseline

- Crepe nauge: 49,90 (4x)

- Crepe Arm ani : 29,90 (2x)

- Musseline : 17,90 ( 2x)

- Aviament os: 1,00

- Confecção: 100,00

- Total: 3 96,20

- Crepe N: 100%Poliéster

- Crepe A: 100% Poliéster

- Musseline: 100% Poliéster

- Zíper comum

  O vestido de duas camadas, possui dois tipos de tecidos.  O primeiro é

o vestido por completo ( cor azul), o segundo é separado que traz a cor 

amarela fazendo com que o corpo fiquemais aparente na marcação da

cintura e alongando toda a parte inferior do corpo e com um zíper 

comum na lateral esquerda. O vestido vem acompanhado de um xale 

de crochê, pois pode ser usado conforme o clima, ambiente ou horário do

evento. 



Crochê

Marca:

Coleção: Florescer - Verão 2019

Descrição

Tabela de preço (R$)

- Linha:9,90 (3x)

- Confecção: 50,00

- Total: 79,70

Tecidos

- Linha de lã sintética.

Linha

- Linha de lã : 100% Acrílico

Aviamentos

- Missangas

Nome: Crochê ensolarado.

    O Xale é uma peca que pode ser usada com qualquer vestido da coleção Florescer.  Ele foi feito

á mão e com linha de lã sintética. Sendo assim se tornando versátil para toda e qualquer ocasião.



Desenho fashion

      A peça fala a respeito de flores, por isso tem 

duas cores ou tons, pois cada flor tem sua identidade,

assim como quem a escolhe.

             Look’s da minha coleção do último semestre da faculdade.

A seguir a ficha técnica.



Barra de lenço

Crochê

 Forro

Zíper invisível

Nome: Manga copo de leite

Marca:

Coleção: Florescer - Verão 2019

Descrição

Tecidos

- Tencel

- Musseline

- Linha de lã sintética

Tencel Musseline

L
i
n

h
a

Tabela de preço (R$)

- Tencel: 12,90 (4x)
- Musseline: 17,90 (4x)

- Linha: 9,90 (4x)

- Aviamentos: 1,00

- Confecção: 80,00

- Total: 243,80

Aviamentos

- Tencel: 100%celulósica

- Musseline: 100% Poliéster

- Linha: 100% Acrílico

- Zíper invisível

    O vestido manga copo de leite, foi feito a partir de linha de lã e tecido tencel. O tencel foi 

incluso na coleção para mostrar a mudança na moda, pois é um tecido biodegradável, assim 

conscientizando as pessoas  que pode sim fazer vestidos e ajudar o meio ambiente. Possui um 

zíper de 15 cm na lateral esquerda.



Desenhos feitos a mão 

Trabalhos do segundo ao quarto semestre.



Parte da cole;áo do segundo semestre, desenhada a máo

e pintada no photoshop.



Parte da coleção masculina criada no terceiro semestre.



Croquis em processo de criação para finalização

 do curso.



   Painel da coleção Florescer, usado

no meu TCC. Represente as mulheres

cada mulher tem sua característica,

brilho, cor, silhueta e principalmente 

uma historia. Assim como toda e bela 

flor.
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