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Macramê
Nó quadrado
Materiais necessários:

Linha**
Tesoura
Base

O resultado de cada trabalho vai depender
do fio que você escolher. Cada fio dará um
tipo de acabamento diferente. O aperto dos
nós também influenciará no acabamento.
Neste passo a passo, nós iremos aprender o
nó quadrado da forma mais simples. Com a
prática, você poderá usar o mesmo nó de
maneiras diferentes, agregando volume e
texturas aos seus trabalhos.
01. Com os materiais separados, vamos
começar fazendo o nó de laçada, que dará a
base para começar o trabalho.
Separe o fio e dobre-o ao meio, alinhando
as duas pontas. Passe a parte da dobra do
fio por trás da madeirinha de base, de cima
para baixo e, na sequência, passe as pontas
do fio dentro da ‘’voltinha’’ formada pela
dobra. Ao puxar todo o fio, você terá feito
uma laçada na madeirinha de base. Repita o
mesmo processo, colocando mais um fio
dobrado ao lado; dessa maneira, você terá
4 fios para desenvolver seu trabalho.

*É
muito
importante
seguir
o
direcionamento indicado para fazer a
laçada, pois ela influenciará no acabamento
do trabalho.
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02. Para fazer os nós quadrados do
macramé, vamos trabalhar movimentar
apenas os fios das extremidades.
Comece pegando da esquerda e passe por
cima dos dois fios centrais. Repare na figura:
a posição do fio lembra um número “4”.
03. Posicione o fio do lado direito sobre o fio
da esquerda.
04. Passe por baixo dos dois fios centrais e,
na sequência, saia com a ponta do fio por
dentro da volta formada pelo fio do lado
esquerdo.
05. Puxe as duas pontas e finalize o primeiro
nó rente às laçadas iniciais - não é
necessário apertar muito. Perceba que
quanto mais apertado o nó estiver, menos
será possível perceber as características
dele.
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06. Para dar sequência, você fará o mesmo
processo, agora começando com o fio do
lado direito ao invés do esquerdo.
Passe o fio da direita por cima dos dois fios
centrais, formando mais uma vez um
número ‘’4’’.
07. Pegue o fio da esquerda e coloque-o
sobre o fio da direita.
08. Passe por baixo dos dois fios centrais e,
na sequência, saia com a ponta do fio por
dentro da volta formada pelo fio do lado
direito.
09. Puxe as duas pontas e finalize assim o
segundo nó rente ao primeiro ponto.
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Pronto, você aprendeu a fazer o Nó
quadrado. O tamanho do seu trabalho vai
depender do que você pretende fazer.
Trançando um fio encerado, por exemplo,
você consegue fazer pulseiras ou colares.
Use a criatividade e compartilhe seus
trabalhos conosco!

