
Linha
2 meadas de Anchor Mouliné nas cores 00063 e 00065,  
3 meadas de cor 00072
1 carretel de Anchor Metallic nas cores 00300

Material adicional
Milward: Agulha de bordado, tesoura, fita métrica
Outros: 1 pingente, anel de plástico de 35 mm de diâmetro,  
25 pequenas missangas douradas, 6 missangas de 10 mm,  
1 missanga em forma de pingo de 25 mm, 1 missanga de 8 mm, 
3 missangas de 5 mm, 1 missanga de madeira de 20 mm, cola 
para trabalhos manuais, uma prancheta

Técnica: Macramé

Marca: Anchor Mouliné, Anchor Metallic 

Tempo necessário: Um fim de semana
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Enfiar o fio pelas missangas, 
enrolar o fio em volta do 

anel em distâncias regulares, 
dividindo as missangas

Padrão de macramé

Laçada diagonal

Laçada vertical

Montar o fio

A

B

C

D



Colocar o fio esquerdo externo para a direita. 
Trabalhar com os fios abaixo, da esquerda para a 
direita, respectivamente 2 nós (laçada vertical).
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1 2

Fixar a linha no anel usando a fita adesiva e 
enrolar com c. 00065.

3

Pegar 25 missangas douradas com Anchor Mouliné 
c. 00063 de 2 fios e 1 m de comprimento e enrolar 
em volta do anel conforme o indicado na fig. A.

4 5

Fixar o pingente. Dobrar 7 vezes um fio de 1 m de comprimento 
de c. 00072 e prender conforme o indicado na 
fig. B.

11 12

Prender 3 fios de 40 cm de c. 00072 conforme 
fig. B. Montar as missangas e fixar.

13

Cortar 15 fios de 10 cm em c. 00065 e ouro. Dar um 
nó, alternadamente, no fio abaixo das missangas.

14 15

Cortar 44 fios de 10 cm em c. 00063 e prender 
22 deles nos fios do outro lado. Fixar todos os 
3 fios com um nó.

Aplicar cola de trabalhos manuais nos fios e 
formar uma pena, deixar secar e recortar os fios 
em forma de pena.

6 7 8

Amarrar com uma fio de c. 00065 e enrolar a 
mecha de fios.

9 10

Fazer uma laçada pouco antes da extremi-
dade, de modo que o botão possa passar.

Enrolar o pedaço final e costurar o fioTrabalhar da direita para a esquerda, uma laçada 
diagonal. Repetir 6 vezes os pontos 6 + 7.

Na outra extremidade se deve repetir os passos 
9 + 10 com uma pequena laçada. Coser o botão.


