Com nós
para você!

ALMOFADA NÓ ESCANDINAVO

BALLOON

POR CAROL DO @MEIOFIO_ PARA ATELIÊ PINGOUIN

Que tal misturar crochê e macramê em um projeto queridinho de decoração? A Carol
do @meiofio_, traz para você o passo a passo de uma almofada bolinha, a almofada
nó escandinavo. Usaremos o fio Balloon 100gr, deixando tudo muito mais fofinho e
despertando o desejo de apertar. Confira a seguir o passo a passo e quando fizer nos
marque nas redes sociais pois amamos ver o trabalho da comunidade artesanal <3

MATERIAL
Fio Balloon 100g cor ARPOADOR 8590 (4 nov.)
1kg de fibra siliconada para enchimento
Agulha de crochê nº 3.5 mm

MEDIDAS
Faça 4,5 metros de um tubo com 7cm de diâmetro.
OBS.: Cada crocheteira tem a sua tensão de ponto
resultando em diferentes quantidades de carreiras
necessárias, o que nessa receita não é um problema.
Siga a medida.

4 nov. 200 g

3,5 mm

EXECUÇÃO
Teceremos a peça toda em ponto baixo, com fio duplo, de forma contínua e sem finalizar a carreira.
Iniciar com:
Carreira 1: 6 pontos baixos no anel mágico;
Carreira 2: aumento *6 (12);
Carreira 3: 1 aumento e 1 ponto baixo * 6 (18);
Carreira 4: 1 aumento e 2 pontos baixos * 6 (24);
Para o ponto da Carol, apenas 4 carreiras foram suficientes para chegar
na medida necessária. Se para o seu ponto não for o suficiente, aumente seguindo a mesma lógica, ou seja: acrescente um ponto a cada intervalo de aumento por carreira até chegar a 7cm de diâmetro. A partir de
então, tecer somente pontos baixos sem aumentos, subindo as paredes
do nosso tubo até chegar aos 4,5 metros de comprimento.
DICA: encher o tubo DURANTE o processo. Se deixar para inserir o
enchimento no fim, será muito mais difícil.
Na tecitura não deixe os pontos muito abertos para não sair o enchimento por eles e nem encha muito pois irá dificultar a amarração para o
formato da almofada bolinha.
Para finalizar e fechar o tubo é só inverter a lógica inicial: 1 diminuição e 2 pontos baixos * 6 (18); 1 dim e 1 ponto baixo * 6 (12); e 6 dim.
Arrematar.
Agora, com o nosso tubo finalizado vamos para a parte de maxi macramê de amarração. Disponibilizamos também um vídeo explicativo,
confira no nosso IGTV ou no canal do Youtube.
A partir de uma ponta posicione em formato de círculo duplo com aproximadamente 30cm de diâmetro.

FEITO COM

BALLOON

Com um pedaço de fio de aproximadamente 40cm, do mesmo material
e cor do tubo, amarre firmemente formando um 8. Parece uma libélula.
Aqui fizemos de outra cor para uma melhor visualização.

No outro sentido enrole duas vezes no entorno do eixo. Perceba que
sempre formaremos linhas paralelas. Organize seu trabalho para isso.

Passe a ponta no
interior de uma das
asas.

FEITO COM

BALLOON

Introduza a ponta no outro lado da asa. Veja que estamos enrolando no
terceiro eixo.

Repita. Sempre teremos duas linhas em cada um dos lados.

FEITO COM
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Esconda a ponta no centro (núcleo) da almofada e com carinho e jeitinho modele a peça para ela ficar bem redondinha.

Pronto! Agora só escolher um cantinho bem gostoso da sua casa para
decorar e aproveite sua almofada.

FEITO COM

BALLOON

.
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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