
Era uma vez uma linha letrada. Ela tinha esse nome porque adorava produzir tudo 
o que tivesse palavras e sentimentos costurados no meio. Mas como assim? Ah, a 
linha letrada era fruto da amizade de mae costureira e filha artiosa. Enquanto 
a mae era a linha, a filha era a letra, e juntas elas formavam a linha letrada. 
Estampavam com palavras simples tudo o que complicava o pensamento, sabiam 
pontuar o silencio e faziam produtos para a casa com doses fartas de amor. A linha 
letrada conhecia as virgulas, mas nem sempre queria usa-las; sabia dos pontos e 
costumava ser reticencias... Nao queria ser padrao; dizia que o certo muitas vezes 
era ser uma linha torta.  E sonhava com os pequenos detalhes para que, quando 
acordasse, encontrasse um grande dia. Foi assim que a linha letrada chegou ate voce 
e quis colorir a sua casa de um jeito leve, delicado e criativo. Se estamos 
juntos aqui, e porque provavelmente compartilhamos a mesma ideia. 
Entao, sinta-se livre, pois a linha agora tambem e sua!

 

Com carinho, 

llll

?ll

ll
@LINHALETRADA

@LINHALETRADA

logo branca:

Era uma vez uma linha letrada. Ela tinha esse nome porque adorava produzir tudo 
o que tivesse palavras e sentimentos costurados no meio. Mas como assim? Ah, a 
linha letrada era fruto da amizade de mae costureira e filha artiosa. Enquanto 
a mae era a linha, a filha era a letra, e juntas elas formavam a linha letrada. 
Estampavam com palavras simples tudo o que complicava o pensamento, sabiam 
pontuar o silencio e faziam produtos para a casa com doses fartas de amor. A linha 
letrada conhecia as virgulas, mas nem sempre queria usa-las; sabia dos pontos e 
costumava ser reticencias... Nao queria ser padrao; dizia que o certo muitas vezes 
era ser uma linha torta.  E sonhava com os pequenos detalhes para que, quando 
acordasse, encontrasse um grande dia. Foi assim que a linha letrada chegou ate voce 
e quis colorir a sua casa de um jeito leve, delicado e criativo. Se estamos 
juntos aqui, e porque provavelmente compartilhamos a mesma ideia. 
Entao, sinta-se livre, pois a linha agora tambem e sua!

 

Com carinho, 

llll

?ll

ll
@LINHALETRADA

@LINHALETRADA

logo branca:

llll

?

ll
@LINHALETRADA

@LINHALETRADA

logo branca:

logo branca:



A LINHA LETRADA

A Linha Letrada (LL) é uma marca home design de 
cama, mesa e banho em estampas letradas. Com 
qualidade, conforto e originalidade, buscamos 
alcançar o bem estar com peças diferenciadas, para 
clientes exclusivos. 

Criamos roupas de cama, almofadas, forros de mesa, 
guardanapos, sousplats, jogos americanos e outras 
delicadezas para a casa, sempre feitas em tecido com 
estampas autorais, exclusivas da marca.

A característica central destas estampas é a escrita 
afetiva, que reforça o sentido, histórias descritas 
num traço simples, num processo artesanal que 
envolve muito carinho e cuidado. Frases leves, 
criativas, delicadas, que transmitem significado para 
o cliente e para o produto. São produtos com alma. 
São estampas bem diferenciadas dos padrões que já 
existem no mercado. 

A LL é uma marca local, que nasceu valorizando o seu 
espaço e que é fruto do laço forte entre mãe e filha. 
Amamos o que fazemos, acreditamos nesse trabalho 
e sonhamos em transformar cada casa em um lugar 
mais gostoso e significativo para o seu dono.  

:)



MESA LETRADACAMA LETRADA

Cada coleção é composta por:
       
• GUARDANAPOS DE TECIDO  
• JOGOS AMERICANOS   
• SOUSPLATS 

Temos 5 coleções pra deixar você um pouco 
perdido! 

O jogo de cama é composto por:

• 2 FRONHAS* 
• 1 LENÇOL DE ELÁSTICO
• 1 LENÇOL SUPERIOR COM VIRA
*Exceto o jogo de solteiro, que vem com 1 fronha.

Produzimos para todos os tipos de cama, 
inclusive tamanhos especiais.

SOB ENCOMENDA TAMBÉM PERSONALIZAMOS SEU PRODUTO.

Aqui você encontra um pouco mais da 
gente. E, quem sabe, um pouco mais de 
você também. Se gostar, sinta-se em casa 
e faça como quiser. Leve 1, 2 ou 3, tudo 
junto ou separado. Leve se fizer sentido, 
se acreditar. Ou então dê seu like, siga a 
gente se achar que vale a pena lembrar da 
LL depois! Somos costuradas por emoção 
e um afago seu já nos deixa bem felizes!

            @linhaletrada



GUARDANAPOS DE TECIDO

EM LINHO 100% PURO

R$ 60 - unidade | R$ 300 - jogo com 6 peças

Pérola



R$ 60 - unidade | R$ 220 - jogo com 4 peças

Pérola



Linho | R$ 60 - unidade | R$ 220 - jogo com 4 peças

Pérola

Cáqui

Tricoline | R$ 45 - unidade | R$ 160 - jogo com 4 peças



SOUSPLATS 

COM CAPA REMOVÍVEL

TRICOLINE 100% ALGODÃO

Lilás

Rosé

DISPONÍVEIS EM 3 CORES

Pérola



COLEÇÃO

Cada passo tem um tempo.

compasso

Um sentimento bom colore
qualquer tempo ruim.

compasso
COLEÇÃO

Um sorriso pequeno 
pode fazer um dia grande.

compasso
COLEÇÃO

Tudo muda nesse mundo.

compasso
COLEÇÃO

Fazendo o bem, a alegria vem.

compasso
COLEÇÃO

Se perca para se encontrar.

compasso
COLEÇÃO

compasso
COLEÇÃO

R$ 40 - unidade
R$ 155 - jogo com 4 peças
R$ 210 - jogo com 6 peças

Cada passo tem um tempo.

Um sentimento bom colore qualquer tempo ruim.

Tudo muda nesse mundo.

Um sorriso pequeno pode fazer um dia grande.

Fazendo o bem, a alegria vem.

Se perca para se encontrar.

FRASES

Lilás

Rosé
Pérola



Que os nossos
sejam nossos.

tim timCOLEÇÃO

Que nossa vida seja positiva
e o teste, negativo.

tim timCOLEÇÃO
Que nossas dores de cotovelo

sejam por tombos.

tim timCOLEÇÃO

Que a fonte
nunca seque.

tim timCOLEÇÃO

Sujeitos
COLEÇÃO

Sujeitos
COLEÇÃO

Sujeitos
COLEÇÃO

Sujeitos
COLEÇÃO

Sujeitos
COLEÇÃO

Que a fonte nunca seque.

Que nossas dores de cotovelo sejam por tombos.

Que os nossos sejam nossos.

Que nossa vida seja positiva e o teste negativo.

Eu tenho fome de lua cheia.

Você tem cheiro de doces acasos.

Ela toma vinho pra sentir gosto de poesia.

Ele tempera com doçura um coração amargo.

Lilás

Rosé
Pérola

R$ 40 - unidade
R$ 155 - jogo/4 peças

Lilás

Rosé
Pérola



tim timCOLEÇÃO
tim timCOLEÇÃO

MERAKI (v.)

Do grego: fazer algo com 
alma, criatividade ou amor. 
Colocar parte de si em algo 
que está a fazer. 

COLEÇÃO

pala
vras

CINESE (s.f.)

Do grego: movimento; 
mudança; agitação da 
alma; movimentos da 
alma.

COLEÇÃO

pala
vras

DOLCE FAR NIENTE (exp.)

Do italiano: lit. “a doçura de 
não fazer nada”. O prazer 
de estar ocioso.

JAANEMAN (exp.)

Em urdu/hindi: lit. “minha 
alma”. Expressão utilizada 
para designar uma pessoa 
muito amada, querida.

COLEÇÃO

pala
vras

Lugar bom aqui 

«  é na Sapucaí  »

COLEÇÃO

bELoBELO

«

goiabada com quEijo
« doce que mais almejo »

COLEÇÃO

BELOBELO

o mELhor tropEirão 
«  é o do Mineirão  »

COLEÇÃO

BELOBELO

mamão com açúcar
« mais fácil que nunca »

COLEÇÃO

BELOBELO

COLEÇÃO

BELOBELO

MERAKI - Do grego: fazer algo com alma, criatividade 
ou amor. Colocar parte de si em algo que está a fazer. 

CINESE - Do grego: movimento; mudança; agitação da alma; movi-
mentos da alma.

DOLCE FAR NIENTE - Do italiano: lit. “a doçura de não fazer 
nada”. O prazer de estar ocioso.

JAANEMAN - Em urdu/hindi: lit. “minha alma”. Expressão utilizada 
para designar uma pessoa muito amada, querida.

Lugar bom aqui é na Sapucaí.

Goiabada com queijo, doce que mais almejo.

O melhor tropeirão é o do Mineirão.

Mamão com Açúcar, mais fácil que nunca.

R$ 40 - unidade
R$ 155 - jogo/4 peças

Lilás

Rosé
Pérola
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MEDO.
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É A LEVEZA 

DO 

MEDO.

JOGOS  AMERICANOS

R$ 50 - unidade
R$ 180 - jogo com 4 peças
R$ 260 - jogo com 6 peças

Coragem é a leveza do medo.

Gentileza é ser o sol no dia nublado de alguém. Tempero é o que colore a vida.

Pausa é reticências… não é ponto final.

Viver é lutar, nem sempre é vencer.Sorrir é abrir os olhos do coraçao.

Se faz sonhar, faz sorriso e até um sorriso 
pequeno pode fazer um dia grande.

Leve de um jeito leve e se perca para se 
encontrar.

Muita alma nessa hora, pois fazendo o bem, a 
alegria vem.

Muita hora nessa calma, pois tudo muda 
nesse mundo.

Tudo passa no seu passo e cada passo tem um 
tempo.

Se faz sentir, faz sentido e um sentimento 
bom colore qualquer tempo ruim.

Brim 100% algodão

Pérola



Tudo passa no seu passo e cada passo tem um tempo.

O vinho pode acabar, o brinde jamais.

O vinho pode acabar, o brinde jamais.

O vinho pode acabar, o brinde jamais.

O vinho pode acabar, o brinde jamais.

Estava ali. Entre o barulho do vento e o 
silêncio do coração.

Pediu um pingo de atenção e ganhou uma 
chuva de olhares.

Sorria com o dente sujo de alecrim e me 
limpava a vista com tamanha alegria.

Deixei o tempo passar lento e nesse devagar, 
ele voou...

O vinho pode acabar, o brinde jamais.

“O uísque é o melhor amigo do homem: é um 
cachorro engarrafado.”  Vinícius de Moraes

Um brinde aos shots que, mesmo com 
pequenas doses, trazem grandes benefícios!

Mais vale um copo de cerveja gelada na mão 
do que uma garrafa quente na mesa.

Cêbesta sô. BH tem de tudo, pode escolher.Sou de Belô, com orgulho, sim, senhô.Aqui não tem praia, mas não falta rolê.



TRAVESSEIROS QUE CONVERSAM COM VOCÊ.

Disponíveis nas cores: 

R$ 85 - com destaque na borda
R$ 75 - sem destaque na borda

Azul

Cáqui
Branco

Pérola

Verde
Rosa



100% ALGODÃO   |   200 FIOS



TODAS AS FRASES SÃO EXCLUSIVAS DA LINHA LETRADA.



ACABAMENTO 

DIFERENCIADO



QUALIDADE QUE SE
VÊ COM OS OLHOS
E COM O CORAÇÃO.

JOGOS COMPLETOS
R$ 295 - Solteiro
R$ 360 - Casal 
R$ 420 - Queen
R$ 480 - King

Disponíveis nas cores: 

Azul

Cáqui
Branco

Pérola

Verde
Rosa

Também produzimos tamanhos 
especiais sob encomenda.



FEITO COM AMOR

Por aqui tem 
quem se acomode, 
quem não sossega, 

quem fecha um 
olho e o outro não. 

Tem quem 
sonha com a 

reta e acorda na 
contramão.  
O sonho é 

como o tempo, 
só que lá dentro, 

no coração da 
gente.



EMBALAGEM ESPECIAL

Porque acreditamos que pequenos detalhes 
fazem uma grande diferença.



PÍLULA LETRADA

Cápsula que vem na embalagem e contém uma 
mensagem para inspirar seu dia.



Era uma vez uma linha letrada. Ela tinha esse nome porque adorava produzir tudo 
o que tivesse palavras e sentimentos costurados no meio. Mas como assim? Ah, a 
linha letrada era fruto da amizade de mae costureira e filha artiosa. Enquanto 
a mae era a linha, a filha era a letra, e juntas elas formavam a linha letrada. 
Estampavam com palavras simples tudo o que complicava o pensamento, sabiam 
pontuar o silencio e faziam produtos para a casa com doses fartas de amor. A linha 
letrada conhecia as virgulas, mas nem sempre queria usa-las; sabia dos pontos e 
costumava ser reticencias... Nao queria ser padrao; dizia que o certo muitas vezes 
era ser uma linha torta.  E sonhava com os pequenos detalhes para que, quando 
acordasse, encontrasse um grande dia. Foi assim que a linha letrada chegou ate voce 
e quis colorir a sua casa de um jeito leve, delicado e criativo. Se estamos 
juntos aqui, e porque provavelmente compartilhamos a mesma ideia. 
Entao, sinta-se livre, pois a linha agora tambem e sua!
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PAPEL DE SEDA LETRADO



QUEM SOMOS

Hosana é a mãe. Costureira há mais de 30 
anos, dona de casa e mãe de três filhos já 
grandinhos. Mulher forte e batalhadora. 

Costura com doses fartas de amor 
tudo que faz a casa ficar mais bonita e 

aconchegante. 
Hosana é a linha!  
@colchashosana

Nina é a filha. Formada em publicidade, 
pós graduada em Processos Criativos, 

viajante e amante do menos que é mais. 
Adora escrever e sair correndo da rotina. 

Acredita no amor, nas interações pessoais 
como forma de crescimento e nas 

pequenas coisas. 
Nina é a letra! 
@ninasalgado 



MESA LETRADA

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
MDF Avulso Sem nenhuma capa 15
Capa de Sousplat Unidade 35
Conjunto Capa e MDF Sousplat Avulso - fora da coleção 40

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
4 Capas Sousplat 4 capas SEM MDF 135
4 Capas Sousplat + MDF 4 capas COM MDF 155
6 Capas Sousplat 6 capas SEM MDF 180
6 Capas Sousplat + MDF 6 capas COM MDF 210

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
Guardanapo Tricoline Unidade Tricoline 40x40cm 45
Guardanapo Linho Unidade Linho 50x50cm 60

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
4 Guardanapos de Tricoline 4 peças - Tricoline 40x40cm 160
4 Guardanapos de Linho 4 peças - Linho 50x50cm 220
6 Guardanapos de Tricoline 6 peças - Tricoline 40x40cm 235
6 Guardanapos de Linho 6 peças - Linho 50x50cm 300

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
Jogo Americano Costura Reta Unidade Brim 50x35cm 50
Jogo Americano Ponto Especial Unidade Brim 50x35cm 60

PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
4 Jogos Americanos Costura Reta 4 peças - Brim 50x35cm 180
4 Jogos Americanos Ponto Especial 4 peças - Brim 50x35cm 225
6 Jogos Americanos Costura Reta 6 peças - Brim 50x35cm 260
6 Jogos Americanos Ponto Especial 6 peças - Brim 50x35cm 315

SOUSPLAT AVULSO

SOUSPLAT COLEÇÃO

GUARDANAPO AVULSO

GUARDANAPO COLEÇÃO

JOGO AMERICANO AVULSO

JOGO AMERICANO COLEÇÃO

CAMA LETRADA
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PEÇA DESCRIÇÃO VALOR
Lençol Solteiro 1,88x0,88x0,30 90
Lençol Casal Padrão 1,88x1,38x0,30 95
Lençol Casal Queen 1,98x1,58x0,40 110
Lençol Casal King 2,03x1,93x0,40 160
Virol Solteiro 2,75x1,60 175
Virol Casal Padrão 2,55x2,48 195
Virol Casal Queen 2,75x2,48 220
Virol Casal King 2,80x2,75 250
Fronha Avulsa 70x50cm Qualquer cor 85

JOGO DESCRIÇÃO VALOR
Jogo Solteiro 1 lençol + 1 virol + 1 fronha 295
Jogo Casal Padrão 1 lençol + 1 virol + 2 fronhas 360
Jogo Casal Queen 1 lençol + 1 virol + 2 fronhas 420
Jogo Casal King 1 lençol + 1 virol + 2 fronhas 480

PEÇA AVULSA

JOGO COMPLETO

CONTATO

Nina • 31 99629 3316
Hosana • 31 99988 4897

linhaletrada@gmail.com
Instagram • @linhaletrada

Formas de pagamento 
Boleto bancário | Pag Seguro | Depósito | Transferência
Compras acima de R$200 podem ser parceladas em até 3x no cartão.
Envio para todo o Brasil.




