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Cesto Macramê 
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MATERIAL:  Pingouin Macramê 1 nov. (200 g) na cor Tirreno (567); 1 nov. 
(200 g) na cor Papoula (1323); 1 nov. (200 g) na cor Massa (2219); ag. de 
crochê Pingouin de 12 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos. 
  
PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); pb = ponto baixo; pbx 
= ponto baixíssimo; pa = ponto alto; trab. = trabalhe; *--* = repita de *a*. 
  
EXECUÇÃO: 
Para começar, com a cor Tirreno (567) faça um círculo mágico (ou 5 corr. e 
feche em círculo com 1 pbx) e, trab. sempre os pa no vão entre os pa da carr. 
anterior: 
1ª carr.: 4 corr., *1 pa, 1 corr.*. Repita os p. entre * mais 10 vezes, 1 pbx na 3ª 
corr. inicial. 
2ª carr.: 3 corr., 1 pa, *1 corr., 2 pa*. Repita os p. entre * mais 10 vezes, 1 corr., 
1 pbx na 3ª corr. inicial. 
3ª carr.: 3 corr., 2 pa, *1 corr., 3 pa*. Repita os p. entre * mais 10 vezes, 1 corr., 
1 pbx na 3ª corr. inicial. 
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4ª carr.: 3 corr., 1 pa, 1 corr., 2 pa, *1 corr., 2 pa, 1 corr., 2 pa (no mesmo vão 
entre p. da carr. anterior) *. Repita os p. entre * mais 10 vezes, 1 corr., 1 pbx na 
3ª corr. inicial. 
Mude para o fio Pingouin Macramê na cor Papoula (1323). 
5ª carr.: 3 corr., 1 pa, *1 corr., 2 pa*. Repita os p. entre * mais 22 vezes, 1 corr., 
1 pbx na 3ª corr. inicial. 
6ª carr.: repita a 5ª carr. 
Mude para a cor Massa (2219). 
7ª, 8ª e 9ª carr.: repita a 5ª carr. 
10ª carr.: *4 pa no vão entre os pa da carr. anterior, 1 pb no próximo vão*. 
Repita os p. entre * mais 11 vezes. Feche com 1 pbx. 
  
Acabamento: 
Esconda as pontas de fios com a ag. de tapeçaria. 
 
 
 

 

 


