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Criado por TribalHome Macrame

Porta 
chaves 
de pluma 
colorida



Porta chaves de pluma colorida
PARA FAZER ESTA PLUMA DE MACRAMÉ NECESSITA DE:
- 1 corda de aprox. 40 cm de uma cor A.
- 6 cordas de aprox. 24 cm de cor B.
- 4 cordas de aprox. 24 cm de cor A.

INSTRUÇÕES:
- Dobre a corda comprida da cor A ao meio.

Anchor Crafty 250g - Art. Nº 4774000 - * (Cor n°)

14 x 9 cm

1x *00108 (A), 1x *00112 (B)

EXTRA:
1 mosquetão

Fácil 1
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- Inserir no gancho. Esta será a corda central.

- Pegar numa corda de cor B.
- Dobre-a ao meio e passe o laço por baixo da corda central.

- Pegar noutra corda da cor B e dobrar ao meio. Insira o laço dentro do laço 
da outra corda, da direita para a esquerda e de baixo para cima.

- Pegar nas extremidades da primeira corda da corda B e puxá-las através 
do laço da segunda corda.

- Esticar as extremidades de ambas as cordas da cor B, e deixar o nó por 
baixo do gancho.

- Repetir os passos com as restantes cordas da cor B.

- Repetir os passos com as cordas da cor A.

- Fazer um nó duplo com as cordas centrais longas (cor A), para que o resto 
das cordas não se soltem.

- Desfazer cada uma das cordas, soltando todo os fios.
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- Pentear todas as cordas com um pente ou escova de animal de esti-
mação, moldando a pluma. Para não riscar a mesa use um cartão por baixo.

- Uma vez penteada, aplique laca, para fixar os fios e fazê-los mexer menos 
ao cortar.

- Corte com uma tesoura afiada, dando a forma final à pluma. É melhor não 
cortar demasiado nos primeiros cortes, para poder ir cortando e retificar 
nos cortes seguintes.

- Pode usar a pluma para decorar um saco, ou um porta-chaves!

RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM
•  Lave sempre a temperatura da água o mais quente possível – até à tem-

peratura recomendada, use programa de centrifugação curto. Se lavar à 
mão, lave em água abundante. Para cores mais escuras, recomendamos 
o uso de toalhitas anti transferência de cor.

• Não use lixívia.
• Não seque em máquina. Seque sobre uma superfície na horizontal.
• Passe a ferro quente utilizando um pano húmido.
• Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno.
•  Não use branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha 

branqueadores óticos).
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