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TAMANHO

60cm

NÍVEL
Intermediário

MATERIAL
2 novelos do fio Macramê. Fita crepe (complemento de apoio, não 
necessário). Cor usada: 2
 

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
Bolsa feita em nó quadrado e finalizar com nó DNA (meia laçada do nó 
quadrado repetidas vezes)

Nó Quadrado      Nó de DNA

EXECUÇÃO
• Corte 1 fio de 2m
• Corte 1 fio de 7m
• Core 20 fios de 5m
• Una os fios de 2m e 7m e encontre o meio deles. Posicione em uma mesa 
e, com auxílio de uma fita, prenda as laterais considerando 40cm centrais 
dos fios. 
• Prenda todos os 20 fios de 5m nesse espaço.  
• Agrupe os fios em 2 com intervalo de 1 dedo.

 
• Dobre o trabalho no meio para iniciar o trabalho de forma circular. Inicie 
uma carreira de nós quadrados e repita 3x. A partir da segunda carreira, 
una a extremidade aberta:

 BOLSA PARA
TAPETE DE YOGA

MACRAMÊ
POR NAYA VITAL (@VITALNAYAH) PARA ATELIÊ PINGOUIN

10 mm1 nov. 200 g

 

• A partir da quarta carreira dê espaçamento de 2 dedos entre carreiras e 
repita por 10 carreiras.

• Após 10 carreiras de nós espaçados, faça 11 carreiras de nós quadrados 
sem espaçamento:

• Para finalizar, una nó da frente da peça com o nó traseiro para fazer o nó 
espiral como fechamento do fundo. Seu nó ficará com 2 fios de cada lado 
para trançar e 4 fios no meio do nó. Separe em 5 conjuntos os 10 nós, e 
faça o nó DNA em espiral por 10 laçadas:

• Voltando no início da bolsa, os fios de 7m e 2m serão trançados a alça. 
Conduza com o fio de 7m uma sequência de nós quadrados até dar toda 
altura da bolsa. Prenda os fios finais no corpo da bolsa fazendo mais um 
nó espiral de 10 voltas.

• Apare os fios e solte as franjas como desejar.
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Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitido a limpeza a úmido profissional.



SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
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