


CADEIRA PENDENTE
FIO MACRAMÊ

POR  CAROL DO @MEIOFIO_ PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 4 novelos de 200g do Fio Macramê  cor MANTI-
QUEIRA 1670
(Abaixo temos a descrição do melhor aproveitamen-
to de corte dos fios e quantidades)
- 3 cabos de enxada
- 2 cabos de vassoura
-  4 parafusos 4,5
- Tesoura

EQUIPAMENTOS 
- Para marcação: lápis, trena. Martelo e prego para 
marcar o centro dos furos e facilitar a furação. 
- Furadeira com broca chata 7/8 e broca para madei-
ra n° 10 

O macramê é uma arte manual, super presente na decoração de tendência BOHO, o 
“Bohemian Chic” (expressão inglesa). Que tal criar uma cadeira suspensa com o Fio 

Macramê combinada de alguns elementos de marcenaria para o seu ambiente? 
A Carol do @ meiofio_ explica como! Confira na vídeo aula disponível no nosso canal 

no youtube, FIOS PINGOUIN, todo o passo a passo, e  por aqui, confira todas as 
medidas e fotos complementares para você conseguir criar a sua peça. 

4 nov. 200 g



- Serrote ou serra tico-tico. 
Para acabamentos: lixa grossa e fina. Verniz se quiser. 

MARCENARIA

Criar estrutura como seguinte imagem:

FURAÇÕES MEDIDAS

- Corte os 2 cabos de vassoura com 90cm
- Corte os 3 cabos de enxada com 80cm
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Furar somente os cabos de enxada como as orientações abaixo: 

Em dois cabos de enxada – para a “moldura”:

Em um cabo de enxada, para a estrutura superior, furar somente os bura-
cos por onde passaremos os fios:
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MONTAGEM
Montagem da moldura: encaixe os cabos de vassoura nos buracos feitos 
com a broca chata e fixe com um parafuso 4,5

ACABAMENTO
- Lixe toda a superfície com lixa grossa e fina.
- Se achar necessário pode passar verniz de sua preferência respeitando 
as características de quantidade e tempo de secagem da embalagem. 

IMAGEM DA MONTAGEM MARCENARIA
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MACRAMÊ
CORTE DE FIOS E APROVEITAMENTO

- Cortar: 40 fios de tamanho 4,50 metros; 06 fios de 7 metros e 01 fio de 
10 metros. Total: 232m

Mas para melhor aproveitamento dos novelos, fizemos os cálculos para 
você!

Os novelos de fio macramê de 200gr possuem 75m, iremos usar 4 unida-
des, e manteremos uma “sobra” confortável para a confecção da nossa 
peça:

1. Em 2 novelos corte 32 pedaços de 4,5m. Serão 16 pedaços por novelo. 
Sobrará aproximadamente 3m de fio em cada. 

2. No terceiro novelo corte 8 pedaços de 4,5m e 4 pedaços de 7m e 1 peda-
ço de 10m. Sobrará 1m de fio.  

3. No quarto novelo corte 2 pedaços de 7m. 
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TRAMA REDE
Vamos amarrar 40 fios de 4,5m. Instalaremos em duplas e dobraremos na 
trave superior da moldura, segue imagem:

MÉTODO DE AMARRAÇÃO
Passe os dois fios dobrados sobre e por trás da trave, Na argolinha forma-
da introduza as pontas e puxe.

NÓ QUADRADO
- Trabalhar dois conjuntos resultando em 8 fios.
- Os 4 conjunto de cordões centrais chamaremos de guias e eles não se 
movimentam na feitura do ponto. 
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- Conforme a segunda imagem dobre o fio A e passe o B por cima. Introduza 
a ponta do fio B no círculo indicado. 
-  Puxar. 
Esse conjunto de movimentos corresponde a meio ponto. 

- Para finalizar o ponto, repetiremos os movimentos no sentido contrário. Se 
começamos da direita para a esquerda, agora iremos trabalhar da esquerda 
para a direita. O sentido de início ficará a seu critério, no entanto faça igual 
em todos os pontos. 

- Repita em todos os conjuntos.
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- A distância entre as carreiras será de aproximadamente de 4 dedos (7cm), 
ficará ao seu gosto lembrando que quanto mais próximo mais fio você irá 
consumir. 
- O posicionamento dos pontos será alternado para criar a trama. Para isso 
você perceberá que os fios dos cantos entre carreiras ficarão soltos. Não se 
preocupe, na carreira seguinte isso irá se alternar e teremos toda a trama 
enlaçada. No entanto, é importante que na última carreira, você tenha uma 
composição com todos os fios fixos. 

- Para conforto ao sentar será necessário tecer até aproximadamente 1.20m. 
- Será necessário fixar na trave inferior da moldura. Para isso, a cada conjun-
to, passaremos os fios guias por cima da trave e os 4 dos cantos por baixo.  
Bastará fixar com o nó quadrado, ara que os pontos não escorreguem teça 
mais uma carreira alternada. 
- Para acabamento, corte com uma franja na altura desejada. 
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TRAMA DA MANGA– ARGOLA PARA PENDURAR 
E FIOS DE SUSTENTAÇÃO

Reserve sua moldura “tramada” e vamos construir a “manga”.

- Corte 06 fios de 7m e 01 fio de 10 m.  
- Em um gancho de apoio, pendure os 6 fios menores dobrados, serão nossos 
fios guias (veja a explicação da confecção do nó quadrado acima).
- Com o fio maior, dobrado também, passe por trás e execute 10 nós quadrados. 

- Para formar a “manga”, já com a acabamento passe todas as pontas dos fios 
guias dentro da argola superior. Execute mais 04 nós quadrados para garantir o 
travamento. 



FEITO COM MACRAMÊ

- Ficaremos com 16 fios ao total para dividir na nossa peça e prender a moldura 
tecida.  Inicie separando 08 para cada lado. Temos uma imagem explicando 
essa divisão: 

Dica: Durante a confecção ficaremos com medidas diferentes de fios.  Ao dividir, 
encaminhe os fios menores para o vão de 50 cm.  Na vídeo aula  disponível 
no canal no youtube da FIOS PINGOUIN, te mostramos que, com a ajuda de 
um arame moldado em formato de agulha fica mais fácil passar os fios pelos 
buracos. 
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- Para fixar os fios nas traves iremos separar 02 de cada lado e passar por cima 
da madeira abraçando. Agora execute 02 vezes o nó quadrado.  Você irá repetir 
esse mesmo processo em todas as amarrações entre os buracos da madeira. 

Dica:  para garantir um nó quadrado mais firme nestes pontos que o fio recebe-
rá mais pressão, na confecção do segundo nó quadrado inverta o posicionamen-
to dos guias. O que era guia virará os fios laterais. 

Pronto! Agora só escolher um cantinho para pendurar sua cadeira pendente. 
Uma viga de telhado ou o galho de uma árvore e se divirta. É possível diminuir 
os tamanhos e fazer uma versão para as crianças. Que tal? 





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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