
Entre tramas 
e nós do tear



BANQUINHO TRAMA
FIO MACRAMÊ

POR CAROL DO @MEIOFIO_ PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Macramê. 1 novelo de 200g é o suficiente para a 
técnica, mas ficará muito mais divertido misturan-
do cores. No nosso banquinho usamos AREIA DA 
PRAIA 4751, JUVENTUDE 8625 e PAPOULA 1323.
3 cabos de vassoura
1 caibro de 5x5x160cm 
Cola branca e cola universal. 

EQUIPAMENTOS
Para marcação: lápis, trena, martelo e prego
Furadeira com broca chata 7/8
Serrote ou serra tico-tico. 
Para acabamento: lixa e grosa. 
Tesoura

Que tal criar um banco em tear para sua casa? Confira a seguir, o passo a passo cheio de 
dicas com o fio macramê, misturando cores e amarrações para você criar o assento com 
desenhos e texturas personalizadas que a Carol trouxe para gente.  Essa receita acompa-
nha vídeo aula disponível no IGTV @fiospingouin. E quando fizer, nos marque em uma foto 

com seu amigo pet nas redes sociais que amamos ver os resultados de todos vocês <3
@fiospingouin @meiofio_

1 nov. 250 g



MARCENARIA MEDIDAS
- Corte os cabos de vassoura em 8 partes de 38 cm
- Corte o caibro em 4 partes de 40cm

FURAÇÕES MEDIDAS

Iremos furar duas faces do nosso caibro com a medida de aproxima-
damente 2,5cm de profundidade. Vamos fazer marcação com o lápis, 
e para saber o centro para posicionar a furadeira o ideal é marcar um 
furo com auxílio de um prego. 
Para furar usaremos uma broca chata de 7/8. Tamanho ideal para o 
encaixe do cabo de vassoura. 

FEITO COM MACRAMÊ



FEITO COM MACRAMÊ

Dica: Marque com fita adesiva a medida de aproximadamente 2,5cm desde a 
ponta da broca. Assim saberá o quanto devemos entrar com o furo, visto que 
não iremos vazar a madeira.  



FEITO COM MACRAMÊ

ACABAMENTO DA MADEIRA
para ficar mais confortável, quebre os cantos com o auxílio de uma grosa 
e lixa. Após montado, é bacana dar uma segunda lixada. 

MONTAGEM

Encaixe os cabos nos furos e colaremos. Não é necessário usar pregos. 
Se achar necessário, se sentir frouxo, preencha com a serragem resul-
tante dos furos. 
Deixe colando por um dia. A dica é usar uma amarração conhecida 
como torniquete forçando a colagem de forma mais justa.  

ASSENTO TRAMADO 

Urdidura (base estrutural de nossa tecitura): corte 20 fios de 1,5m 
Para amarrar na estrutura: dobre ao meio, passe por cima da madeira e 
encaixe na argolinha formada. 



FEITO COM MACRAMÊ

Para o outro lado, iremos simular a mesma amarração. Para isso, passe 
por cima da madeira os dois fios. Conforme a foto, sobreponha o fio de 
um lado para o outro e amarre. Visualize melhor na vídeo aula disponível 
no IGTV da @fiospingouin. 

Deixe as franjas dos dois lados. Para isso, inicie as amarrações de forma 
alternada um a um. 
Deixe a distância de aproximadamente 1 dedo a cada fio. 



FEITO COM MACRAMÊ

TRAMA
Podemos fazer diversos tipos de amarrações para criar texturas. O 
importante é entender que o que dará firmeza para o nosso assento é 
alternar o posicionamento da trama entre a urdidura (fios iniciais).

Para prender, faremos com a mesma orientação dos fios da urdidura. 
Com os fios organizados em dupla, vamos passar por cima e por baixo 
da urdidura. No fio seguinte, faça o mesmo invertido, isso é, o que no fio 
anterior estava por cima agora passe o próximo por baixo. Veja a foto. 



FEITO COM MACRAMÊ

Para ficar mais interessante, vamos misturar texturas? Na vídeo aula, 
explicamos duas outras formas de tramar. A primeira trabalhando fio a 
fio e a segunda criando uma “corrente” retornando e passando no meio.

Perceba que não estamos te passando quantidades de fios. Você irá es-
colher conforme a textura desejada.  Para tramas simples, corte 1,5m 
e trabalhe com ele dobrado como na urdidura. Para a “corrente”, será 
necessário cortar 2,5m.  



FEITO COM MACRAMÊ

ARREMATE
Para a finalização, podemos deixar as franjas cortando retinho na altura 
de sua preferência. Ou você pode optar por cortar próximo ao nó e colar 
as pontinhas na madeira com cola universal. 

Pronto! Escolha um lugar na sua casa para o banquinho compor sua 
decoração. 
Feito com amor, Feito com MACRAMÊ, Feito com Pingouin





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
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