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BRACELETE MACRAMÊ
ATELIÊ NATUREZA

POR NAYA VITAL (@VITALNAYAH) PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fio Ateliê Natureza 1721,  5614 e 9703.
Fita crepe 
(complemento de apoio, não necessário)

NÍVEL    

De fácil a intermediário 
(ver vídeo PAP que acompanha 
no instagram da @fiospingouin)

EXECUÇÃO

3 nov. 200 g

Corte 16 fios de 3m; Junte-os 
todos por igual e, com o auxílio 
de uma fita crepe, prenda-os 
pela metade.
Pegue os fios das extremidades 
e faça um nó quadrado.



A primeira laçada do nó está “em falso”, isto é, sem limitação, portanto 
faça a primeira laçada leve e só tensione não segunda laçada.
Defina esse nó quadrado como o meio do projeto e dobre os fios pela 
metade; Definindo um espaço de 2 dedos, coloque a fita como limitação 
para dar um nó simples (acompanhe as 3 imagens abaixo).
Após dar o nó, ajuste a fita crepe acima dele para iniciarmos o nó de 
trabalho.

Separe em 4 partes iguais de 8 fios, para começar o nó coroa chinesa 
escolha um dos conjuntos de fios (chamemos de 1)  e, como na imagem, 
posicione o conjunto 1 acima do conjunto ao lado, conjunto 2. Agora 
repita o processo posicionando o 2 (que está abaixo do 1) acima do 3.

Repita posicionando o 3 acima do 4. Para completar a volta, passe o 
conjunto 4 por baixo da volta inicial que fez com o conjunto 1.
Aos poucos puxe todas as extremidades a fim de completar a laçada e 
formar o nó (como na terceira figura abaixo).
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Repita esse mesmo nó, posicionando cada conjunto de fios acima do 
outro até atingir a circunferência de pulso que deseja. 

Após obter o tamanho de sua escolha, de um nó simples justo e aper-
tado o mais próximo do trançado, dê o espaço de 1 dedo e novamente 
outro nó simples, igualmente bem justo e apertado.

Apare os fios e desfie as pontas penteando os fios.

Veja o vídeo passo-a-passo no instagram @fiospingouin para melhor 
compreensão do nó.



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


