


• Para montar essa peça você precisará das seguintes 
cordas (medidas feitas com cordas de 4mm, você pode usar 
espessuras diferentes):
 4 cordas de 2 metros cada para serem a dua base
 2 cordas de 50cm cada (cordas extras)
 1 corda de 1.50m para para fazer a argola (corda extra)



• Inicie colocando os 4 fios base apoiados em 
algum tipo de “gancho”. Apoie cada fio exatamente 
na metade, caindo 1 metro para cada lado (formando 
8 pontas de 1 metro). Amarre uma ponta do fio de 
1m50cm ao redor dos fios base caídos ao lado 
esquerdo do gancho. Faça essa amarração cerca de 
5cm abaixo do gancho como na foto acima.        



• Execute o nó te argola ao redor dos fios base até que atinja a 
mesma altura no outro lado, cerca de 5cm para cada lado dos fios base.



• Assim que você terminar os nós e formar a argola desfaça o nó 
inicial e una os dois fios extras que sobraram aos fios base como na foto 
acima. 



• Utilize um dos fios extras de 50cm para fazer o nó enrolado 
formando o “pescoço” do plant hanger. Forme o U deixando uma ponta 
do fio para cima, enrole a outra ponta do fio ao redor de todos os fios 
base + 2 pontas do fio da argola + U. Quando chegar ao final passe a 
ponta por dentro da voltinha do U e puxe a ponta separada de cima 
como na próxima foto. 



• Puxe a parte de cima do fio até que a voltinha do U desapareça 
dentro do nó. Corte a sobra do fio extra que puxamos para finalizar o nó 
rente a ele, onde está apontado com o indicador.



• Corte também as duas pontas que sobraram da argola rente ao 
nó enrolado como na foto.



• Separe os fios base em pares e faça um nó normal em cada par 
formando quatro nós como na primeira foto, cuide para que todos os 
nós fiquem na mesma altura (a altura vai variar de acordo com o vaso e 
a planta escolhidos, o da foto foi feito na altura de 30cm abaixo do “pe-
scoço”). Em seguida separe um fio vindo de um nó, junte com um fio 
vindo do nó ao lado deste e faça outro nó normal com o novo par de fios 
como na segunda foto. Cuide para que os fios não fiquem atravessados, 
sempre junte com o fio do nó ao lado. Assim formamos a rede que vai 
segurar o vaso de planta.



• Assim que terminar a rede coloque o vaso escolhido na altura que 
deseja, marque com a mão e retire o vaso para finalizar o Hanger. 



• Faça outro nó enrolado com o segundo fio extra de 50cm na 
altura marcada para finalizar o Plant Hanger.



• Finalize a peça colocando cola em todas as extremidades que 
foram cortadas e espere secar.



• Assim que estiver seco coloque o vaso com a planta escolhida e o 
seu Plant Hanger estará pronto! 


