
Vamos 
macramear?



PAINEL BOHO
MACRAMÊ

POR NAYA VITAL (@VITALNAYAH) PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

3 novelos do fio Macramê
Um bastão de madeira ou bambu
Tesoura.

TAMANHO
Largura 52 cm
Altura 78 cm 

NÍVEL
Intermediário

3 nov. 200 g



PONTOS EMPREGADOS

Bolsa feita em nó quadrado e finalizar com nó de envolver

        Nó quadrado                                             Nó festonê

EXECUÇÃO

Essa é a parte escrita da receita que acompanha um vídeo passo-a-pas-
so que será postado no IGTV da @fiospingouin.

Corte as seguintes metragens e quantidades de fios:
1 fio de 1,5 metros
28 fios de 1 metro
16 fios de 3 metros 
8 fios de 4 metros 
60 fios de 80 centímetros

MACRAMÊFEITO COM

Inicie colocando o fio de 1,5 m no bastão,  
deixando um intervalo de espaço prenda 
2x, como na imagem



MACRAMÊFEITO COM

Dentro desse intervalo, adicione os fios 
de 1 m. Dobre cada fio pela metade.

Adicione os 28 fios e ajuste os nós do fio 
inicial para que todos os fios da franja 
fiquem colados.

Com o fio base (de 1,5m) que ficou no 
começo, “trave” com um nó festonê para 
que o peso da franja não ceda.



MACRAMÊFEITO COM

Deixando 12 nós de cada lado, ou 24 fios. 
Trabalhe com os 4 nós centrais, ou 8 fios 
centrais. 
Com nós festonês inicie um desenho de 
losango. 

Para fazer a parte central do losango, 
intercale os fios de dentro, trançando-os 
(para melhor visualização, acompanhe o 

Repita o desenho 2x, os restantes dos 
fios que sobram, solte as para dar um 
volume no desenho.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Adicione os fios de 3m, 4 de cada lado do 
trabalho central executado.

Repita o desenho do losango, iniciando 
pelo lado direito.

Repita o losango por 6x.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Una os 2 lados com mais 1 
losango central.

Adicione os outros fios de 
3m. Distribuindo 4 nós para 
cada lado.

Repita o processo para o outro lado. Sem-
pre espelhando o desenho do nó, do lado 
esquerdo começamos a laçar o festonê 
para direita, agora comece pela esquerda.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Vamos trabalhar esse grupo 
com festonê na diagonal 
cruzando todos os fios e 
fazendo zig-zag.

Repita o processo espelhando as 
laçadas.
Do lado esquerdo comece como 
desenho para direita. E, do lado 
direito, comece o desenho para 
esquerda.

Una os 2 lados com um nó 
festonê.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Vamos ficar com o trabalho assim:

Faça mais uma linha de festonê, dessa 
vez unindo os lado.

A partir das próximas linhas, vamos pular sempre 
o primeiro fio para iniciar a linha de desenho em 
festonê.
Dessa maneira, criamos um efeito de “seta” para 
baixo.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Use os fios de 80 cm para preencher com 
franjas os espaços do desenho zig-zag.

Complete todos 
os espaços do 
desenho

Cada espaço 
cabe  10 nós 
de  franjas.

Adicione os 8 
fios de 4 m, 
colocando 4 
de cada lado 
do trabalho.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Mantenha a mesma tensão de nós para 
todas as etapas.

Faça 4 nós quadrados iniciais.

Siga na segunda 
linha com 1 nó 
quadrado, interca-
lando o desenho. 
E continue por 
essa sequência.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Faça a sequência de carreiras 
intercaladas por 53 vezes, ter-
minando na carreira com 2 nós 
quadrados.

Repita o processo para o outro 
lado.

Una as 2 partes no centro com um 
nó quadrado.

Abaixo do nó central, complete a 
linha da carreira que se formou ao 
unir as partes com 2 nós quadra-
dos logo abaixo do central.
Formando assim uma linha de car-
reira com 4 nós quadrados. 

A partir daqui, faremos reduções. 
A carreira abaixo, faremos 3 nós 
quadrados.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Mais uma redução, fazendo uma 
carreira com 2 nós quadrados.

Mais uma redução com uma 
carreira de 1 único nó quadrado. 
Formando o desenho de bico para 
baixo.

Apare os fios, de maneira que 
siga com o desenho de triângulo 
invertido do trabalho.



MACRAMÊFEITO COM MACRAMÊFEITO COM

Desfie as franjas para dar efeito de mais volume no painel.





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

fiospingouin


