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Painel de 
parede em 
Macramé



Painel de parede em Macramé
CONHECIMENTOS USADOS
Nó inicial
Nó quadrado
Nó simples ou de engate
Nó de união

PASSO A PASSO:
PASSO 1: Corte o cordão de macramé em 10 comprimentos de corda de 
1,80m.
Depois disso, dobramos todas as cordas de macramé ao meio e usamos 
um nó de início para prender as cordas à madeira.

Anchor Crafty 250g - Art. Nº 4774000 - * (Cor n°)

51 X 58 cm

1x **00116 Extras:  Pau em madeira ou ramo 
de árvore (50cm aproximadamente)
Fita métrica
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PASSO 2: Com cada grupo de 4 cordas, fazemos um nó quadrado. 
Fazemos 5 nós quadrados nesta primeira carreira.

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

PASSO 4: Para a linha seguinte, manter mais duas cordas à direita e duas 
cordas à esquerda à parte e fazer novamente grupos de 4 cordas para fazer 
nós quadrados.
Esta carreira tem 3 nós quadrados.

PASSO 5: Para as carreiras seguintes, deixar mais duas cordas separadas 
e continuar a fazer nós quadrados. A 4ª carreira tem 2 nós quadrados, e a 
5ª fila tem 1 nó quadrado.

PASSO 6: Agarre a corda à direita, esta será a nossa corda guia. Tra-
balhamos um nó duplo simples na diagonal na corda guia com as 9 cordas 
seguintes.
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PASSO 7: Faça o mesmo para o outro lado. Desta vez nos 10 cordões à 
direita, terminando no cordão que era o cordão guia no passo 6.

PASSO 8: Corte o cordão de macramé em 4 comprimentos de corda de 
3m.
Depois, dobre todas as cordas de macramé e use um nó inicial para fixar 
as cordas à madeira: duas cordas à direita, e duas cordas à esquerda da 
parte acabada. De cada lado há duas cordas centrais de 1 m e duas cordas 
exteriores de 2 m.

PASSO 9: Pegar nas 4 cordas da direita e fazer um ponto em espiral virado 
para a esquerda (também chamado de meio nó sinnet) atando 30 meios 
nós.

PASSO 10: Fazer o mesmo para o outro lado com um ponto em espiral 
virado para a direita, atando 30 meios nós.

PASSO 11: Pegar nas duas espirais (8 cordas) e fazer uma trança com três 
grupos de cordas entrelaçadas. Terminamos no final com um nó de união 
usando novo pedaço de corda de 1m.

PASSO 12: Desenrolar as extremidades da corda, com a ajuda do pente, 
escová-las e cortá-las sob a forma de um “V”. Cortar um pedaço de corda 
que seja 1m. Amarrar cada extremidade do cordão aos dois lados da ma-
deira para pendurar o nosso projeto de macramé.

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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