
HORA DE MACRAMEAR ;)



NÍVEL

Intermediário

MATERIAL

Um novelo de 200g fio Macramê Pingouin.
Esse projeto foi executado na cor 704
Um galho ou madeira.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

Feito todo em desenhos no nó Festonê

EXECUÇÃO

- Para o desenho central em losangos corte 12 fios de 2 metros cada e 
adicione-os na madeira de maneira que fique centralizados.
- Em festonê comece o desenho de losangos com 4 grupo de cordas, ou 
seja, formarão 3 losangos de 8 fios.
- No centro do losango intercale as cordas para criar efeito trançado no 
centro
- Na segunda linha do desenho crie entre os espaços 2 losangos e siga 
como o desenho da foto:

PAINEL
MACRAMÊ
Execução: Naya Vita para Ateliê Pingouin

- Para criar o contorno, corte 4 fios de 3 metros, coloque na madeira 2 fios 
de cada extremo. 
- Em festonê, crie um desenho na diagonal, de maneira que o lado 
esquerdo a inclinação seja para direita, e o lado direito a inclinação seja 
para esquerda (para que o desenho se cruze no final em "x".

- Após criar os 2 lados em zigue-zague até dar a altura do desenho central, 
una as laterais dando continuidade no festonê formando um "x", como na 
foto:

- Nas "alças" externas que se formam no desenho aplique franjas.
- Para esse projeto foi cortado 28 fios de 48 cm, formando franjas de 24 
cm no painel.
- Aplique as franjas e solte as tramas do fio para dar efeito de volume, 
como na foto:
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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 à Sexta
das 8h às 12h e das 13h as 17h30

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

fiospingouin

pingouin.com.br


