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Macrame Bases para copos
NÓS UTILIZADOS
Nó início
Nó quadrado 

ANTES DE COMEÇAR
8 x 1,30m de corda (6 da cor principal e 2 da cor contrastante)
1 x 40cm de corda (cor contrastante)
16 x 12cm de corda (cor principal)

PASSO A PASSO:
PASSO 1: Fixar a corda de 40 cm com fita adesiva na superfície de traba-
lho.
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PASSO 2: Usando um nó de início, colocar as 8 cordas (1,30m) dobradas 
ao meio na corda superior.

PASSO 3: Com cada grupo de 4 cordas, fazer um nó quadrado de apro-
ximadamente 6 cm sob a corda superior. Fazer 4 nós quadrados nesta pri-
meira fila.

PASSO 4: Para a segunda fila, deixar duas cordas à direita e duas cordas à 
esquerda, fazer grupos de 4 cordas novamente para fazer nós quadrados. 
Esta carreira tem 3 nós quadrados.

PASSO 5: Filas alternadas de 4 nós quadrados (como a primeira fila) com 
filas de 3 nós quadrados (como a segunda fila) até ter 9 filas.

PASSO 6: Acrescentar as cordas de 12 cm nos lados. No laço de cada fila 
uniforme incluir duas destas cordas usando um nó de início.
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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).

PASSO 7: Retirar a corda superior e cortar.

PASSO 8: Desenrolar as extremidades das cordas e com a ajuda do pente 
escová-las.
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