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Materiais:

Para fazer o cachecol, vamos precisar de:

- Lã/barbante (dê preferência a fios que

tenham a partir de 8mm de espessura);

- Fita adesiva;

- Régua;

- Tesoura;

- Caneta/lapiseira;

- Mesa (ou móvel semelhante);

Antes de iniciar o trabalho, é necessário

refletir sobre o tamanho do cachecol que

você pretende fazer. Essa etapa é

importante porque o cachecol poderá ter

até o dobro da medida da mesa que você

usará como base. Por isso decida se usará o

comprimento ou a largura da mesa que tem

à sua disposição.

1º passo:

Com o lado da mesa escolhido, é hora de

cortar os fios. Você pode medir diretamente

na mesa, passando-o por cima e por baixo

do tampo e dando um laço para que fique

preso (não é necessário tensionar muito).

Você precisará de um número par de fios e

a quantidade depende da espessura da

linha e da largura do seu cachecol. Por

exemplo, se você usar um fio de 8mm,

obterá um cachecol com cerca de 15cm de

largura usando 6 fios.
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3º passo:

Passe a régua entre os fios de forma

intercalada: um fio por cima e outro por

baixo. Na sequência, coloque

palmo dos laços que estão na ponta da

mesa.

4º passo:

Corte de 4 a 5 metros de fio e amarre uma

de suas pontas na caneta ou lapiseira. Ela

funcionará como uma agulha.
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2º passo:

Com todos os fios amarrados sobre o tampo

da mesa, organize-os deixando um

espaçamento uniforme entre eles, de 3 cm

mais ou menos, e cuide para que essa

distância se mantenha durante todo o

processo, para que o cachecol também

fique uniforme.

-a de pé a um
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5º passo:

Inicie o trabalho passando a caneta a partir

do centro do tear, da esquerda para a

direita. A régua cria o espaço para passar a

caneta já com os fios intercalados. Puxe

todo o fio e deixe apenas alguns

centímetros de sobra, conforme a imagem

(essa ponta será arrematada no final).

6º passo:

Retire a régua e coloque-a novamente,

dessa vez invertendo os fios que vão por

baixo e por cima. Na sequência, passe a

caneta novamente, da direita para a

esquerda. Você repetirá esse processo até o

fim do cachecol, passando a caneta de um

lado para o outro, intercalando os fios. Não

puxe muito a linha, pois isso deixará seu

trabalho rígido e deformado. A cada

carreira, puxe a régua na direção das linhas

para deixá-las mais juntas. Assim seu

cachecol ficará mais fechado e bem-

acabado.

Caso o fio acabe ou você queira trocar de

cor, tire o fio pelo centro do tear, corte-o,

deixando uma sobra de alguns centímetros,

e reinicie com o novo fio pelo mesmo ponto

que finalizou o anterior.
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7º passo:

Ao longo do processo, puxe o tear em sua

direção para que o trabalho fique sempre

ao alcance das mãos.

8º passo:

Ao terminar de tecer o cachecol, solte os

laços com cuidado para não desfiar as

carreiras e abra o trabalho sobre a mesa. Dê

um nó a cada dois fios para arrematar as

pontas do cachecol e dar acabamento. A

sobra formará a franja do cachecol. Você

pode deixar todos os fios do mesmo

tamanho e, se necessário, diminuir um

pouco o comprimento. Faça esse processo

dos dois lados.

9º passo:

Para finalizar o trabalho, você precisa

arrematar as sobras de linha que deixou no

início, no final e na substituição de cores.

Com a ponta da caneta, passe as sobras por

dentro das carreiras.

Pronto! Seu cachecol está finalizado e agora

você pode se proteger do frio!
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