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Pattern Magic.
Tecidos elásticos
Chega o terceiro volume da série de culto à padronagem contemporânea
Depois do exitoso lançamento de Pattern Magic 1 e Pattern Magic 2 – que se
transformaram em livros de culto à padronagem contemporânea – a
desenhista japonesa Tomoko Nakamichi volta a surpreender com seu terceiro
livro: Pattern Magic, Tecidos Elásticos, focado nos tecidos elásticos e de
malha. Segundo ela, "uma roupa de tecido elástico possui o potencial de se
transformar naquilo que nosso corpo a converta. Quando vestimos a roupa, o
tecido se adapta sem travas a nós, colocando em relevo a silhueta", afirma.
“Lata amassada”, “Bulbo” “Como duas gotas de água”, “Lua crescente”, “A
casca da maçã" e "Listra venenosa" são alguns nomes que Tomoko
Nakamichi já deu a suas roupas. Segundo a autora, esse livro está dedicado
"tanto à criação de roupas quanto à exaltação do mérito de criá-las". Pattern
Magic, Tecidos Elásticos trata de roupas que oferecem uma sensação de
liberdade. "Dar uma interpretação a roupas que tomam forma em um toque de
mágica é lúdico e divertido", escreve.
Dividido em duas partes, Pattern Magic, Tecidos Elásticos mostra como
trabalhar com o tecido e como traçar padrões para tirar o máximo rendimento
da elasticidade do material com resultados realmente originais. Como em
outros títulos da série Pattern Magic, a autora propõe instruções simples e a
mínima confecção possível. Cada padrão base é explicado em um passo a
passo com diagramas e fotografias que mostram as diversas fases da
montagem da peça, além das medidas e escalas. O livro traz um padrão base
em papel.
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A AUTORA
Tomoko Nakamichi dedicou grande parte de sua trajetória profissional à
docência no Bunka Fashion College de Tóquio. Atualmente dá cursos e
conferências sobre padronagem no Japão e em outros países.
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