


Ponto cruz 
Padrão Ucraniano 1

Materiais:
- Agulha para bordado;
- Tecido etamine;
- Meadas de linha para bordado, das cores
que preferir;
- Tesoura.

1º passo:
Para começar, separe o tecido que será
bordado – não precisa ser um tamanho
muito grande, pois a ideia, para este início,
é treinar para entender a técnica. O tecido
etamine é perfeito para fazer o ponto cruz,
pois a sua trama com "furinhos" cria uma
malha quadriculada que padroniza o
tamanho dos pontos e permite que a agulha
passe facilmente.
A meada é composta por 6 fios e, para este
treino, vamos usar apenas 1 fio dobrado ao
meio (portanto, ele terá o aspecto de 2 fios).

A quantidade de fios pode ser alterada
dependendo de como você quer mostrar o
seu trabalho, mas, de modo geral,
utilizamos 2 fios para o ponto cruz.
Recorte o tamanho desejado, separe 1 fio
com cuidado para não fazer nós, dobre-o ao
meio e passe-o pela agulha.

2º passo:
O segredo para o ponto cruz de verso
perfeito está na maneira de passar a agulha
pelos furos: sempre na vertical, de cima
para baixo ou de baixo para cima,
dependendo do caminho que precisa ser
traçado.
Para iniciar o primeiro ponto, insira a agulha
de cima para baixo e feche com uma laçada.
Essa laçada ficará praticamente
imperceptível no trabalho. Para seguir com
a carreira, insira a agulha novamente de
cima para baixo no furo ao lado do que você
iniciou. E assim por diante. Para treinar, faça
em torno de dez pontos.
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4º passo:
Para passar para a carreira de baixo, o
processo continua o mesmo, com a agulha
sempre posicionada verticalmente. Perceba
que, desta vez, o ponto deve ser feito de
baixo para cima, seguindo a mesma lógica
dos passos anteriores. Você também pode
descer para as carreiras seguintes antes de
fechar os pontos de cada carreira e, no final,
voltar fechando todos de uma só vez.
Fazendo os pontos dessa forma, o verso
sempre será perfeito!

5º passo:
A intenção deste passo a passo é que você
treine bastante os pontos para que consiga
fazer qualquer desenho! Aproveite que
você já fez 10 pontos e faça um quadrado
descendo 10 carreiras com a mesma
quantidade de pontos. Faça tudo de novo
ou explore outras formas geométricas.

3º passo:
Percebeu que, dessa forma, você fez a
metade dos pontos? Agora, é preciso fechar
cada um deles. Para isso, volte pelo mesmo
caminho, realizando o movimento
igualmente, inserindo a agulha de cima para
baixo.
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6º passo:
O ponto cruz exige muito planejamento e
percepção. Portanto, antes de começar um
trabalho, estude bem o gráfico, defina a
área que será utilizada no tecido, verifique
a quantidade de linha que será necessária,
perceba os caminhos que serão traçados.
Deixamos aqui como sugestão o gráfico de
um bordado Ucraniano! O ponto cruz
ucraniano possui diversos padrões; mas
uma característica comum entre eles é a
repetição das cores, que são sempre preto
e vermelho. Assim que você estiver
"expert", compartilhe conosco a foto do seu
bordado!
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