
As Cores da  Natureza



ECOBAG COM BOLSO DE MACRAMÊ
ATELIÊ NATUREZA

POR CRISTINE LOBATO DO @TRAMASCOMFIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 1 novelo de Ateliê Natureza 1641 (ver-
de)
- 1 novelo de Ateliê Natureza 9703 (telha)
- Agulha de costura
- Linha de costura em tom similar a uma 
das cores
- Agulha de tapeçaria para acabamento
- Alfinetes
- Fita métrica
- Ecobag
- Suporte para prender o trabalho: pode 

Ressignifique sua ecobag! Aprenda a fazer um bolsinho na técnica do 
macramê para aplicar em bolsas todo feito com o fio Ateliê Natureza. Se 

fizer essa receita, já sabe: nos marque em um post nas redes sociais, pois 
amamos ver o trabalho de todos vocês <3

Feito com amor por Cris, Feito com ATELIÊ, Feito com Pingouin

2 nov. 200g



FEITO COM ATELIÊ NATUREZA

ser uma prancheta, um quadro de cortiça com tachinhas, ou mesmo fita 
crepe para prender na mesa.

NÓS UTILIZADOS
Nó laçada, nó quadrado  Enó festonê

TAMANHO
Aproximadamente 20x12cm (sem contar a franja)
NOTAS: A peça foi aplicada numa ecobag com 38 cm de largura com fio 
guia com 30 cm e os fios da trama com 130 cm.

EXECUÇÃO
- Corte 1 fio 8 cm maior do que a largura desejada;
- Corte 42 fios com 130 cm e separe em grupos de 3 fios;
- Dobre cada grupo de 3 fios ao meio e prenda com nó laçada no fio guia, 
totalizando 14 mechas de fios;
- Faça 1 carreira de nó quadrado a cada par de mechas, isto é, mecha 1+2, 
mecha 3+4... totalizando 7 nós quadrados;
- Na 2ª carreira, faça nó quadrado unindo as mechas 2+3, 4+5... totalizan-
do 6 nós quadrados;
- Na 3ª carreira, repita as instruções da 1ª carreira;
- Na 4ª carreira, repita as instruções da 2ª carreira;
- Na 5ª carreira, repita as instruções da 1ª carreira, porém, diminua 1 nós 
de cada lado, totalizando 5 nós quadrados;
- Na 6ª carreira, repita as instruções da 2ª carreira, porém, diminua 1 nós 
de cada lado, totalizando 4 nós quadrados;
- Na 7ª carreira, repita as instruções da 1ª carreira, porém, diminua 1 nós 
de cada lado, totalizando 3 nós quadrados;
- Na 8ª carreira, repita as instruções da 2ª carreira, porém, diminua 1 nós 
de cada lado, totalizando 2 nós quadrados;
- Divida as mechas de fios ao meio e trabalhe na metade esquerda o nó 
festonê da esquerda para direita contornando os nós quadrados até o 
meio;
- Repita o processo na metade direita com nó festonê da direita para a 
esquerda.



 
 
 
COSTURA
Com linha e agulha de costura, costure de modo discreto a peça na eco-
bag, alinhavando ao redor, deixando aberta apenas a parte superior do 
bolso.

 
ACABAMENTO
- Corte a franja seguindo a linha inferior do bolso.
- Distorça os fios da franja para criar um efeito rústico, você pode fazê-lo 
manualmente ou com auxílio de um pente.
- Acerte a franja com a tesoura.
- Esconda as duas pontas do fio guia dentro dos nós laçadas com auxílio 
da agulha de tapeçaria.
 

FEITO COM ATELIÊ NATUREZA





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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