Macramê
nó espiral
com duas cores
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Neste passo a passo, nós iremos aprender o
nó espiral com duas cores. Este nó já foi
apresentado em outro material, mas desta
vez o nível de complexidade aumenta e
agrega ainda mais valor aos seus trabalhos.

01. Com os materiais separados, vamos
começar fazendo o nó de laçada inicial para
ser o corpo do nosso nó espiral.
É
muito
importante
seguir
o
direcionamento indicado para fazer a
laçada, pois ela influenciará no acabamento
do trabalho.

02. Para fazer o nó espiral com duas cores,
separe dois fios de linha de cores diferentes
para que o efeito fique bem aparente.
Dê um nó simples com a primeira cor e na
sequência faça o mesmo com a linha da
outra cor. No exemplo, estamos utilizando
uma linha na cor laranja e a outra na cor
azul.
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03. Feito isso, comece a fazer o nó espiral
com os fios da primeira cor utilizada para
fazer o nó, no caso do nosso exemplo, com
a cor laranja. Passe-o por baixo dos fios
azuis e faça o primeiro nó espiral.
04. Na sequência, faça mais um nó com a
segunda cor, como no exemplo, a cor azul,
agora intercalando o nó pela parte de cima
do fio base.
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05. Para dar sequência, você fará o mesmo
processo, até o final, repetindo os nós da
mesma maneira.
Perceba que conforme os nós estão se
formando, eles começam a compor o
espiral duplo, criando uma sensação de que
o trabalho está girando! Com a prática,
você conseguirá fazê-lo rapidamente!
Para ﬁnalizar, faça um nó simples e corte o
excesso.

Pronto, você aprendeu a fazer o Nó espiral
com duas cores!
O tamanho do seu trabalho terá,
aproximadamente,
um
terço
do
comprimento dos fios que você usar, ou
seja, se você quiser que seu trabalho
finalizado tenha um metro, os fios usados
terão de ter três metros. Lembrando que se
o seu nó for mais apertado ou mais solto, o
tamanho final de seu trabalho será
diferente.
Compartilhe conosco seus trabalhos! E não
esqueça de fazer a sua inscrição para a
nossa oficina mensal. Até mais!

