


• Para montar essa peça você precisará das seguintes 
cordas (medidas feitas com cordas de 4mm, você pode usar 
espessuras diferentes):
 8 cordas de 1.50m cada para serem a base
 1 corda de 50cm para fazer a alça
 1 madeira ou galho de aprox. 15cm



• Inicie colocando uma corda de cada vez na madeira. Para fazer isso dobre a 
corda exatamente na metade, coloque a dobra ao redor da madeira e puxe as 
pontas da corda por dentro da dobra como nas fotos acima.



• Repita o mesmo procedimento com todas as outras cordas de 1.50m



• Separe as cordas em conjuntos de quatro. Comece fazen-
do 8 vezes o nó espiral nas quatro primeiras cordas indicadas na 
foto acima.



• Repita o mesmo procedimento com os outros grupos de quatro cordas e o 
resultado deve ser similar ao da foto da direita.



• Separe as duas primeiras e as duas últimas cordas do 
conjunto e reagrupe as cordas que restaram no projeto em 
novos grupos de quatro. A ideia é conectar as espirais feitas 
anteriormente, por isso os novos grupos de 4 cordas deverão 
conter duas cordas vindas de uma espiral e duas cordas vindas 
da espiral ao lado.



• Com os novos conjuntos de quatro cordas faça um nó duplo apenas em cada 
grupo como na foto acima (um nó para cada lado apenas).



• O resultado deverá ser similar ao da foto acima. Três conjuntos 
de 4 cordas cada. Um nó duplo em cada conjunto (um nó duplo = um 
nó para cada lado).



• Separe mais uma vez as duas primeiras e as duas ultimas cordas do projeto 
como na primeira foto e reagrupe as cordas restantes em novos grupo de quatro. 
Dessa vez a ideia é conectar os conjuntos de nós duplos feitos anteriormente, por 
essa razão, os novos conjuntos de quatro cordas deverão conter duas cordas vindas 
de um nó duplo acima e duas cordas vindas do nó duplo ao lado como na segunda 
foto.



• O resultado obtido deverá ser similar ao da foto acima.



• Novamente separe as duas primeiras e as duas ultimas cordas. Deverá restar 
apenas quatro cordas, esse é o ultimo conjunto. Faça pela ultima vez um nó duplo 
(um nó para cada lado) e o resultado obtido deverá ser similar ao da segunda foto.



• Abaixe todas as cordas e o resultado deverá ser similar ao da primeira foto. 
Inicie agora uma linha de nós festonê seguindo a direção dos nós duplos. O primei-
ro fio da esquerda será o seu fio guia como indicado na segunda foto.



• Amarre o fio guia de forma que ele fique estável na 
direção que os nós festonê deverão seguir.



• Inicie fazendo uma volta ao redor do fio guia com a segunda corda do con-
junto como indicado na primeira foto. Leve essa corda o mais para cima possível, 
próximo ao começo do fio guia como na segunda foto.



• Com a mesma corda que estava sendo trabalhada anteriormente faça uma 
segunda volta ao redor do fio guia. Dessa vez descendo por dentro da voltinha 
criada quando a corda foi elevada pela segunda vez. Movimento ilustrado na 
primeira foto. Leve o nó para cima, o mais próximo possível do nó anterior como na 
segunda foto.



• Repita esse movimento (duas voltas ao redor do fio guia) 
com todas as seguintes cordas do conjunto até a metade do 
ultimo nó duplo, como na foto acima. Você deverá ter sete 
cordas enroladas no fio guia. 



• Desamarre o fio guia amarrado anteriormente e inicie o 
mesmo processo do outro lado. Dessa vez o fio guia será o 
ultimo fio da direita. Traga-o na direção dos nós duplos como 
indicado na foto e amarre de forma que ele se mantenha nessa 
posição.



• Inicie fazendo uma volta ao redor do fio guia com a segunda corda do con-
junto como indicado na primeira foto. Leve essa corda o mais para cima possível, 
próximo ao começo do fio guia como na segunda foto.



• Com a mesma corda que estava sendo trabalhada anteriormente faça uma 
segunda volta ao redor do fio guia. Dessa vez descendo por dentro da voltinha 
criada quando a corda foi elevada pela segunda vez. Movimento ilustrado na 
primeira foto. Leve o nó para cima, o mais próximo possível do nó anterior como na 
segunda foto.



• Desamarre o fio guia e o resultado deverá ser similar ao 
da foto.



• Para finalizar repita o movimento anterior fazendo duas 
voltas ao redor de um dos fios guias para fechar o V.



• Repita o mesmo procedimento iniciando um  novo V. Amarre o primeiro fio 
da esquerda para ser o novo fio guia e repita o procedimento de enrolar cada fio a 
seguir duas vezes ao redor do fio guia. Pare quando atingir o meio do V, você deverá 
ter 7 cordas enroladas no seu fio guia.



• Repita o mesmo procedimento no lado direito, usando como fio guia a 
ultima corda da direita.



• Corte o excesso de cordas nas pontas para que fiquem regulares e use o fio 
de 50cm para fazer a alça do seu Macrame!




