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Bases para copos circulares 
Tricolour
NÓS USADOS
- Nó de início invertido
- Duplo nó de cordão

PREPARANDO O NOSSO ESPAÇO DE TRABALHO
Para realizar este trabalho, é aconselhável numa base plana, com a ajuda, 
por exemplo, de uma tábua com fixador.
Para fazer esta base de copos, serão necessárias 3 cores de corda de ma-
crame entrançado.
Por exemplo, verde, azul e bege.
O número total de metros de que necessita é variável, entre 10 e 11 metros 
de corda por base de copo.
Nestas bases de copos, foram utilizados:
- Corda verde: 5,90 metros (aproximadamente)
- Corda azul: 1,80 metros. (aproximadamente)
- Corda bege: 1,80 metros. (aproximadamente)

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

Ø 15-16 cm com franja..
Ø 9-10 cm sem franja (apenas a parte tecida, a espiral).

1x *00110, 1x *00113, 1x *00107, 1x *00106

EXTRA:
Fita métrica

Fácil  1
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Para começar, é preciso cortar:
- corda verde de 1,80 metro de comprimento x 1
- 1 metro de corda verde x 3
- 1 metro de corda azul x 1
- 1 metro de corda bege x 1

- Dobrar todas as cordas ao meio, exceto a corda de 1,80 m de compri-
mento. Dobrará esta corda de modo a ter 1 metro num lado, e 80 cm no 
outro lado. As outras cordas serão dobradas, medida de 50 cm.
- Pegue na corda verde comprida, já dobrada, e comece a montar as ou-
tras cordas sobre ela, com o Nó de início invertido.

NÓ CABEÇA:
1. Passar o laço da corda curta atrás da corda longa.
2. Trazer a corda para a frente, e puxar as extremidades através do laço. 
Esticar.
- Montar o resto das cordas desta forma.

- Agora, passe as extremidades da corda longa através do seu laço. Esticar 
para formar um círculo com todas as cordas.

- Da corda longa, terá uma parte mais longa e uma mais curta. Pegue na 
corda mais comprida. Este será o GUIA para fazer os nós duplos de cordão 
que compõem a espiral.
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- Coloque-a acima da corda verde seguinte, para começar a fazer UM NÓ 
DUPLO DE CORDÃO com estas duas cordas:

1) Pegue na corda inferior, e passe por cima da corda comprida, como se 
estivesse a desenhar um “sorriso”.

2) Agora pegue-a atrás do comprimento e tire-a através do laço que for-
mou (o “sorriso”).

3) Estique a corda curta em direção ao círculo, mantendo a corda guia 
longa firme e ligeiramente inclinada para cima, de modo que o nó fique 
preso ao círculo.
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- Repetir os três passos com a mesma corda. O nó duplo de cordão é sem-
pre constituído por dois nós.

- Agora pegue na corda seguinte (que neste caso ainda é verde).

- Dar um duplo nó de cordão com a mesma corda longa verde como guia.
Lembre-se de colocar sempre o guia acima da corda que atar antes de 
começar a atar o nó duplo de cordão.

- A dinâmica será sempre a mesma. Vá atando as seguintes cordas, uma 
a uma, fazendo este nó duplo de cordão, usando sempre a corda longa 
como corda guia, até que se forme uma espiral.
A primeira volta é mostrada aqui:

- No entanto, em breve descobrirá que a próxima corda a ser atada está 
um pouco mais longe, e por isso, se fizermos um duplo nó de cordão com 
ela, ela será separada do resto ou forçada.
Para evitar isto, devemos acrescentar uma corda (fazer um aumento) sem-
pre que notarmos que a próxima corda a ser amarrada esta demasiado 
longe.
Por exemplo:
Nesta imagem, pode-se ver que a próxima corda a ser atada está ligeira-
mente mais distante.
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Portanto, adicionaremos uma corda da cor correspondente (neste caso, 
verde).
Para adicionar a corda:
1) Cortar um pedaço de corda ligeiramente menor do que as primeiras. Ou 
seja, não será 50 cm por lado, mas 40 cm, por exemplo.
2) Montar a corda na longa verde (guia), da mesma forma que no início, ou 
seja, com um nó de início invertido.
3) Mova a corda em direção ao círculo ou espiral, de modo que fique presa.

Deste modo, “alongamos a espiral” e a próxima corda a ser atada já está 
mais próxima.

Siga todos estes passos, de modo que esteja a desenhar a espiral.
Lembre-se que cada vez que precisar de fazer um aumento, deve ser 
a cor correspondente, e pode cortar a corda cada vez mais curta, uma 
vez que precisará de menos corda à medida que avança através da 
espiral.

E quando acabar?
Deve parar quando achar que a sua base de copos é suficientemente grande.
Para saber se deve terminar, verifique se fez as mesmas malhas em todos 
os lados.
Fizemos 5 voltas para estas bases de copos. Pode adicionar voltas se tiver 
excesso de corda e preferir.

- O passo seguinte será cortar a corda em excesso que nos resta.

- Depois, desfazer todas as cordas, torcendo cada corda na direção oposta.
- Uma vez desfiadas, penteá-las com uma escova ou um pente de animal 
de estimação.

- Finalmente, corte as franjas de uma forma circular.

E terminou a sua base de copos!

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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