
Decoração com 
MACRAMÊ



SUPORTE PARA VASOS 
MACRAMÊ

POR NAYA VITAL DO @VITALNAYAH  PARA ATELIÊ PINGOUIN

 

MATERIAL  
1 novelo do fio Macramê 200g (cor à sua 
escolha). Tesoura; fita métrica; 1 argola 
de ferro ou madeira (com diâmetro maior 
que 6mm).

NÍVEL 
Intermediário 

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Suporte feito em nó quadrado, nó festonê e 
nó de envolver. 

Confira a seguir o passo a passo descrito para fazer um hanger/suporte para vasos na 
técnica do Macramê feita pela artesã Naya Vital com nosso fio Macramê.  Acompanha vídeo 
aula no nosso canal no youtube, acesse: youtube.com/fiospingouin. E se fizer já sabe: mar-
que a #fiospingouin e a artesã criadora da receita em um post nas suas redes sociais pois 

amamos ver e compartilhar o trabalho de todos vocês!

Feito por Naya, Feito com amor, Feito com Pingouin

1 nov. 200 g



FEITO COM MACRAMÊ

NÓ QUADRADO 

NÓ FESTONÊ 

NÓ DE ENVOLVER 



EXECUÇÃO
- Corte 8 fios de 3,5 m e 1 fio de 1m
1. Prenda os 8 fios de 3,5m na argola
2. Faça uma linha de festonê da metade dos fios para fora, desenhando nos 
8 fios
3. Repita o processo anterior para esquerda

4. Repita mais uma linha de festonê abaixo da primeira feita.
5. Repita o processo anterior para esquerda.
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6. Nos 4 fios centrais dentro do desenho, faça uma carreira com 1 nó 
quadrado
7. Repita abaixo uma carreira com 2 nós quadrados

8. Repita abaixo uma carreira com 3 nós quadrados 
9. Repita abaixo uma carreira com 2 nós quadrados
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10. Repita abaixo uma carreira com 1 nó quadrado
11. De fora para dentro, pulando o primeiro fio, faça outra linha de festonê, 
dessa vez, fechando o desenho de losango

12. Repita o processo anterior para esquerda
13. Faça mais uma linha de festonê abaixo do anterior
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14. Repita o processo anterior para direita
15. Repita mais 2 vezes o processo, criando 3 losangos

FINALIZAÇÃO
Para finalizar a parte de baixo que recebe o vaso, pedimos para que acom-
panhe o vídeo aula passo a passo no youtube ou IGTV da Fios Pingouin), 
ou visite o último tutorial de hanger (https://www.instagram.com/tv/CPJ-
qdOYrslK/).
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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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das 9h às 18h

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
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