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Plumas



Plumas
NÓS USADOS 
Nó caseado
Nó de vieira ou de cordão
Nó quadrado 

PASSOS 
PASSO 1: Corte 3 cordas na cor A, 2 cordas de 2m e 1 corda de 1m.

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

25 cm x 16 cm Plumas Pequenas
35cm x 21cm Pluma grande

1x *00116 (A), 1x *00108 (B), 1x *00106 (C)

EXTRA:
Amido Líquido
Pau 60cm

nº 18

Fácil   1
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PASSO 2: Colocar as cordas com nó caseado. A corda de 1m deve ser 
colocado no meio das outras duas.

PASSO 3: usar a corda do meio esquerdo como guia e fazer um nó de 
vieira ou cordão para a esquerda com a primeira corda para a esquerda.

PASSO 4: Repita o passo 3 com a corda seguinte, mas desta vez deixe-a 
um pouco solta para formar um arco.

PASSO 5: Repetir os passos 3 e 4 para o lado direito.

PASSO 6: Faça um nó quadrado.

PASSO 7: Atar nós de cordão na direção ao meio e unir no meio.

PASSO 8: Repita os passos 3 a 7 até ter 3 diamantes na sua pluma.

2/3



0022365-00001-04

PASSO 9: Corte 16 cordas (20cm cada) e coloque-as nos arcos, 2 no topo, 
e 3 nos outros com nó de caseado

PASSO 10: desfaça as cordas uma a uma e escove-as.

PASSO 11: com o pincel e o amido líquido molhar as franjas e escová-las 
dando-lhes forma.

PASSO 12: pode desenhar uma pluma num papel e utilizá-la como um 
molde para cortar. Faça-o quando as franjas estiverem totalmente secas 
(24 horas aprox.).

PASSO 13: Repita tudo para fazer a segunda pluma pequena na cor B.

PASSO 14: Para fazer a pluma grande deve repetir todos os passos, a 
diferença é que vai cortar 2 cordas com 3 metros e 1 de 1 metro no passo 
1, atar 5 diamantes em vez de 3 e cortar 24 cordas de 40cm para as franjas.
Pode colocar o seu trabalho com as duas plumas de cabeça para baixo e 
trabalhar a terceira facilmente.

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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