
2
AnchorCrafts.com

  @anchorcrafting MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Todos os direitos reservados.

Modelo Nº.: 0022365-00001-01 

Criado por TribalHome Macrame

Macramé 
porta 
vasos estilo 
boho



Macramé porta vasos estilo 
boho
NÓS UTILIZADOS:
Nó enrolado
Nó quadrado
Meio nó quadrado ou espiral
Nó duplo

PREPARANDO O NOSSO ESPAÇO DE TRABALHO
Para realizar este trabalho, é aconselhável fazê-lo pendurando num aro de 
uma armação de macramé, suporte ou cabide, ou em qualquer parte da 
sua casa com luz onde o possa pendurar.
Quando se trabalha com cordas tão longas, é preferível pendurá-las bem 
alto, e trabalhar em pé ou sentado.

ANTES DE COMEÇAR
Corte 6 cordas longas (4 metros) e 1 corda curta (75 cm).
Este desenho de porta plantas é válido para vasos até 15 cm de diâmetro.

PARTE 1: ÁREA DE SUSPENSÃO
- Inserir as 6 cordas longas (4 metros) para dentro do anel, deixando-os 
pendurados no meio.
- Agora tem 12 pontas

NÓ ENROLADO 
Neste nó, uma corda “funcional” 
envolve as cordas guia.
A corda de trabalho é a corda de 
75cm, e as outras cordas são as 
cordas-guia.
Junte todas as cordas-guia (os 12 
cordões) dentro do aro.
1. Coloque a corda de trabalho no topo das doze cordas, desenhando 
um “U” numa das extremidades da corda. Laçar todas as cordas com a 
extremidade longa.
2. Continue a dar a volta, deixando uma volta debaixo da outra, até que 
lhe reste pouca corda. Depois ponha essa ponta dentro do laço que o “U” 
desenhou.
3. Estique desde a extremidade superior até que o laço esteja dentro dos 
laços, escondido, cerca de metade do comprimento dos laços.
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EXTRA:
1 Anel de madeira
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- Os laços têm de apertar as cordas o suficiente, sem exagerar, para que o 
laço suba bem dentro dos laços, mas o nó tem que ficar apertado.
Agora pode cortar as extremidades superior e inferior niveladas. Pode aju-
dar com a ponta da tesoura, para colocar as pontas no nó, para que não 
sejam vistas e o nó fique limpo.

- Agrupe as doze cordas em três grupos de quatro cordas. Tente agrupar 
as cordas que estão mais próximas umas das outras.

- Pegue num dos grupos de 4 cordas.
- Deixe um espaço não entrelaçado de cerca de 6 cm, e comece a fazer o 
nó quadrado.

NÓ QUADRADO
1. Numere as quatro cordas: corda 1, 2, 3, e 4.
2. Pegue na corda 1, e passe-a em frente da 2 e 3, formando a silhueta de 
um “quatro”, e atrás da 4.
3. Agora, pegue na corda 4 e passe-a atrás da corda 2 e 3, e tire-a através 
do laço formado pela corda 1, de dentro para fora, como mostrado nas 
imagens.

4. Estique a 1 e 4 para os lados e para cima, enquanto estica 2 e 3 para 
baixo. ISTO É UM NÓ PLANO.
5. Para terminar o nó, executar os mesmos passos, mas na direcção oposta.
Passar o nó 4 à frente do 2 e 3, e atrás do 4, como se estivesse a formar 
um “p”.
6. Agora pegue na corda 1 e passe-a atrás da corda 2 e 3, e tire-a através 
do laço formado pela corda 4.
7. Esticar as cordas. Como mostramos
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UM NÓ QUADRADO = DOIS NÓS PLANOS ALTERNADOS.

- Já fez o primeiro nó quadrado.
- Continue com essas quatro cordas, e dê mais três nós quadrados. No 
total, obterá 3 nós quadrados (uma trança de três nós quadrados).

- Deixe um espaço de cerca de 6 cm sem trançar, e depois começará a 
fazer um nó plano torcido com essas 4 cordas.

MEIO NÓ QUADRADO (ESPIRAL)
Como o nome sugere, o nó seguinte é na realidade meio nó quadrado. Em 
vez de alternarmos o lado a partir do qual começamos a dar o nó, começa-
remos sempre com a corda 1.
- Repetir este nó 18-19 vezes. Verá que se está a formar uma espiral.

- Deixe um espaço de cerca de 10 cm sem tecer, e dê um nó quadrado.

- Agora repita todos os passos para cada grupo de quatro cordas.

2ª PARTE: ÁREA DA PLANTA
Deixar um espaço de mais 10 cm e atar mais três nós quadrados. Para fazer 
estes nós quadrados, tirar 4 cordas, das quais duas serão os lados direitos 
de um nó quadrado no topo, e as outras 2 cordas serão as 2 da esquerda 
do nó quadrado  junto. Formar-se-á uma rede, onde o vaso irá repousar.

Pode deixar 10 cm ou mais, dependendo do vaso que vai utilizar.
Recomenda-se colocar o vaso no centro, para saber o comprimento e deixar.
- Pegue num dos nós quadrados.

DUPLO MEIO NÓ
O meio nó duplo é aquele que desenha linhas em relevo. Neste caso, 
vamos desenhar um losango.
O cordão guia marca a direcção em que a linha de meio nó duplo de enga-
te será desenhada. É por isso que o fazemos na diagonal. As outras cordas 
serão as cordas de trabalho, que farão girar a guia. Quando se começa a 
fazer um meio nó duplo, a corda guia SEMPRE estará acima das cordas de 
trabalho.
Isto é muito importante, pois caso contrário o nó nunca sairá.
Pegar na corda central esquerda (que seria o nº 2 do nó quadrado). Vai 
pegar nesta corda como corda-guia.
As cordas de trabalho serão as 3 cordas à esquerda da corda guia. (Corda 
1 do nó quadrado, e cordas 4 e 3 do nó quadrado ao seu lado).

1. Tirar a corda 1 do nó quadrado, tirando-a de debaixo da guia. Passe-a 
por cima da guia, desenhando um “sorriso”, um laço. Mantenha sempre a 
guia firme na direcção que vai desenhar.
Agora passe-a por trás da guia e tire-a de dentro para fora do sorriso.
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2. Estique a corda, mantendo a guia firme na direcção diagonal, até o laço 
passar o primeiro nó quadrado. Fez o primeiro nó quadrado.

3. Repita o mesmo passo com a mesma corda de trabalho, para fazer a 
segunda volta. Agora terá duas voltas.

4. Pegue nas seguintes cordas de trabalho para repetir o mesmo nó, for-
mando o nó duplo.

Eu mostro-lhe o nó duplo nesta imagem representativa para melhor apren-
dizagem.

- Agora repita os mesmos passos com as cordas do outro lado, para formar 
a parte superior do losango.
Neste caso, os nós duplos serão feitos para a direita. Portanto, a corda 
guia será a corda 3 do nó quadrado, e a corda de trabalho será a corda 4 
do nó quadrado, e a corda 1 e 2 do nó quadrado ao seu lado.
Deixo-vos uma imagem do nó de festão à direita, para o compreenderem 
melhor.

- Agora pegue nas quatro cordas centrais do losango, e dê um nó quadra-
do com elas.

- Agora pegue nas cordas finais como guias, conduzindo-as para dentro, 
desenhando o losango com nós duplos.

- Para fechar o losango, tomar uma destas duas guias como guia, e a outra 
como corda de trabalho, e atar um nó duplo.

Agora vamos fazer a franja que está debaixo do losango.
- Para tal, pegar nas cordas que tenham sido as mais longas, e cortar oito 
peças de cerca de 10 cm.

- Pegue duas dessas cordas e coloque-as à frente das duas primeiras cor-
das do losango.
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RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM
•  Lave sempre a temperatura da água o mais quente possível – até à tem-

peratura recomendada, use programa de centrifugação curto. Se lavar à 
mão, lave em água abundante. Para cores mais escuras, recomendamos 
o uso de toalhitas anti transferência de cor.

• Não use lixívia.
• Não seque em máquina. Seque sobre uma superfície na horizontal.
• Passe a ferro quente utilizando um pano húmido.
• Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno.
•  Não use branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha 

branqueadores óticos).
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- Depois traga as extremidades atrás das cordas do losango, e puxe-as 
através do espaço entre as duas cordas do losango.

- Traga as cordas curtas para cima.

- Faça o mesmo com as 2 cordas seguintes do losango. Em seguida, dar 
um nó quadrado com as 4 cordas do losango, para que as cordas curtas 
não caiam. Este nó quadrado ficará por baixo e não será visível.

- Faça o mesmo com o resto das cordas do losango.
Deixe a franja assim. Aperfeiçoá-la-emos mais tarde.
- Agora tire todas as cordas, e dê um nó enrolado logo abaixo da área 
da planta. Pode ter o vaso sempre no lugar, mas não é necessário se for 
pesado.

- Vamos continuar com a franja:
- Desenrolar cada fio da franja. Para o fazer, desenrolar a corda.

• Penteie as franjas com pente ou escova.

• Agora use a tesoura para cortar as franjas.

• Para finalizar, corte o excesso da franja formando o desenho.
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