Espelho,

espelho meu...

ESPELHO MANDALA

MACRAMÊ

POR JULIANA DO @LOBITA_______ PARA ATELIÊ PINGOUIN

Que tal decorar espelho com uma linda moldura em MACRAMÊ?
Essa é a parte escrita da receita que acompanha um vídeo passo-a-passo
postado no nosso IGTV e canal no youtube! E quando fizer, nos marque
nas redes sociais pois amamos ver os resultados de vocês!
Feito com MACRAMÊ, Feito com amor, Feito com Pingouin

MATERIAL
- 1 novelo do fio Macramê na cor que preferir.
- Tesoura
- 1 bastidor de 30cm de diâmetro
- Cola Instantânea
- Régua
- Pedaço de Papelão
- Espelho redondo de 30cm de diâmetro

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Nó Festonê e Nó quadrado

1 nov. 400 g

EXECUÇÃO
- Corte 80 pedaços de 90 cm, dobre ao meio e prenda no aro.
- Faça 3 carreiras de nós quadrados alternados
(40 nós por carreira)
- Divida em 10 grupos de 4 nós.
- Faça um nó quadrado com os dois fios do segundo nó e
dois do terceiro.
- Faça um nó quadrado com dois fios desse novo nó e dois fios do
segundo nó daquele grupo de 4 nós, repita do outro lado com dois
fios do terceiro nó.
- Faça um quarto nó na fileira de baixo com dois fios de cada um dos
novos nós. Você terá formado uma cruz com quatro nós.
- Use o terceiro fio do primeiro nó como guia e faça nós festonê até
o meio do último ponto. Faça o mesmo do outro lado e una as duas
pontas com um nó festone.
- Agora você vai usar o primeiro fio do primeiro nó do grupo de quatro nós de cima e fazer uma segunda fileira de nós festonê.
- Repita do outro lado e una as pontas.
- Siga fazendo esse padrão. Você terá agora 10 pontas.
FRANJAS
- Corte as franjas no tamanho que preferir - pode usar uma régua
ou papelão para ajudar.
- Pegue um fio com 20cm, dobre ao meio e faça um nó simples na
ponta. Passe a voltinha no bastidor (entre algum nó) e passe uma
volta dentro da outra. Você pode usar essa voltinha para pendurar.
- Vire a peça, dobre um fio de 2m ao meio e prenda no bastidor.
Centralize o espelho virado para baixo e vá passando esse fio por
trás do espelho e no bastidor de forma a prendê-lo.
- Ajeite as franjas com um pente ou escova e prontinho!

FEITO COM MACRAMÊ

.
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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