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Vai uma carona aí?

CESTO ÔNIBUS ESCOLAR

MACRAMÊ

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

Confira uma receita de crochê com o nosso fio Macramê! Um fio desenvolvido para a
técnica do macramê, porém é ideal para tecer peças de decoração em crochê como esse
versátil e divertido cesto organizador. E se fizer essa peça, marque a #fiospingouin e a
artesã em uma foto nas suas redes sociais pois adoramos ver e compartilhar o trabalho de
toda comunidade artesanal.
Feito por Josi, Feito com Macramê, Feito com Pingouin.

MATERIAL
- Fio Macramê nas cores: 2 nov. de Amarelo/2 nov. de Preto/ 1 nov. de
Branco
- Fio Bella Arte nas cores Preto / Cinza/
Vermelho/ Branco para detalhes
- Agulha de crochê nº 6,5mm
- Agulha de crochê nº 3,5mm
- Agulha de tapeceiro
- Marcador de pontos
- Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
UTILIZADAS
Pb: ponto baixo
Pbc: ponto baixo centrado

3 nov. 100 g

3,5 / 6,5 mm

Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
**: Repetir
OBS: A técnica de ragdoll é trabalhada com crochê plano, ou seja, carreiras
de vai e vem. Por isso a cada final de carr, vamos virar o trabalho para fazer
a próxima. O sorvete será feito com duas pares planas, iguais, que depois
serão unidas com pb.

EXECUÇÃO
BASE
Com o fio Macramê preto
OBS.: A base será feita com carreiras de vai e vem, crochê plano, então
devemos virar o trabalho no final de cada carr.
- Iniciar com 36 corr.
1. Pular a 1ª e fazer 35pb
2 – 18. 35pb
- Fazer 1 carr de pb em toda volta da base e em cada canto fazer 2pb
juntos. (108pts no total)
- Arrematar o fio.
PAREDES DOS CESTOS
- Vamos trabalhar com ponto baixo centrado e finalizar todas as carreiras
com fechamento invisível.
1. Inserir o fio amarelo em um dos pontos da lateral e fazer ponto baixo
em toda volta pegando a 2ª e 3ª alça de cada ponto (108); fazer fechamento invisível.
- Usar marcadores de pontos e dividir os pontos da seguinte forma: 36pts
para cada lado e 18pts para cada uma das pontas.
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- A partir de agora trabalhar seguindo as informações dos gráficos abaixo,
trocando de cor quando necessário.
- Ao final da última carreira, fazer o arremate invisível.
LATERAIS
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RODAS
- Fazer 4 vezes com fio Bella Arte.
- Começar com o fio cinza
1. 8pb no anel mágico
2. aum em toda volta (16)
- Trocar para o fio preto
3. *1pb 1aum* 8x (24)
4. *2pb 1aum* 8x (32)
- Fazer finalização invisível.
- Com o fio branco fazer pbx em toda volta por baixo das duas alças de
cada ponto.

* 8x (32)
- Fazer finalização invisível.
- Com o fio branco fazer pbx em toda volta por baixo das duas alças de
cada ponto.
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FARÓIS DIANTEIROS
- Fazer 2 vezes com fio Bella Arte vermelho
1. 6pb no anel mágico
2. Aum em toda volta (12)
- Fazer arremate invisível.
- Colar usando cola de artesanato ou costurar nas pontas do para-choque.

LANTERNAS SUPERIORES
- Fazer 7corr, pular a 1ªcorr e fazer 6pb.
- Arrematar o fio.
- Colar usando cola de artesanato ou costurar.
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FARÓIS TRASEIROS
- Com Fio Bella Arte vermelho
- Fazer 9 corr
1. Pular a 1ª corr e fazer 8pb
2. 8pb
- Arrematar o fio.
- Colar usando cola de artesanato ou costurar.
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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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