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MATERIAL
    

Fio Ateliê (urdume) cor white;
Fio Família (trama) cor love speel e brotinho;
Fio Paratapet (trama) cor cru.
 
Tear retangular (pregos, madeira ou papelão);
Agulha de tapeçaria;
Agulha de crochê n. 4 ou 6;

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Urdume (fio da vertical), trama (fio da horizontal), ponto trança e franja

INÍCIO 

- Primeiro esticamos e prendemos o fio de algodão em todo o tear;

- Em seguida vamos começar a tramar!! Para isso, escolha a cor que quer 
iniciar a tapeçaria, corte o fio do tamanho de mais ou menos 1M, coloque 
na agulha de tapeçaria e comece a tramar sua tapeçaria. 

Escolha um dos lados e comece a tecer passando a sua agulha, 
intercalando com o fio de urdume. Puxe todo o fio deixando uma ponta de 
sobra (5cm), arrume a trama até a base e volte com a agulha tramando 
uma próxima carreira, intercalando com a trama de baixo.

Vá tecendo, com as cores que quiser criando formas livres, ou seguir 
algum desenho pré-definido, até completar o espaço ou tamanho que 
quiser da tapeçaria.

ACABAMENTO

- Para o acabamento, destaque as “argolas” do fio de urdume, cortar ao 
meio e dar um nozinho e fazer franja. Se o fio for curto, coloque uma 
argola dentro da outra (a primeira dentro da segunda, a segunda dentro 
da terceira, etc.) como no crochê e a última arremata com a ponta que 
sobrou da trama.faça com aumento./ faça 12 pontos sem aumento, o 
próximo ponto faça com aumento./ siga essa sequência até o final da carr.
Medida do diâmetro: 16 centímetros.

DICAS

Para usar duas cores:
É possível, tecer dois fios de cores diferentes, juntos e/ou intercalar as 
cores.

Fazer formas:
Vá até a metade do urdume, e volte tramando normalmente, e na próxima 
volta avance ou recue no fio de urdume. Faça isso até onde planejar, e 
depois complete com a outra cor o espaço sem a trama, completando a 
sua forma.

 TAPEÇARIA
ATELIÊ E FAMÍLIA

POR SARAH LOPES PARA ATELIÊ PINGOUIN

3,5  mm3 nov. 200 g

Franjas:
Use a sua criatividade, explore as formas, os fios e suas texturas. Não 
tenha medo de arriscar!!
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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.
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