Nó de Ligadura
1º

Materiais
Linha
Tesoura
Base
Neste passo a passo, nós iremos aprender
o nó de ligadura, que é um acabamento
bastante utilizado com diversas técnicas.
Ele é bem simples, mas traz refinamento
aos seus trabalhos.
Como já indicamos em outros materiais, o
tamanho
do
seu
trabalho
será
aproximadamente
um
terço
do
comprimento dos fios que você usar.
Então, se você quiser que seu trabalho
finalizado tenha 1 metro, os fios usados
terão que ter 3 metros.
Passo a passo:
1º Com os materiais separados, corte 4 fios
e passe-os por dentro da argola, como no
exemplo. separe mais um fio de
aproximadamente 70 cm. Aqui no
exemplo, usamos um fio de outra cor para
diferenciá-lo dos demais, mas, você pode
usar um fio da mesma cor, se preferir.
Sobreponha este fio por cima dos demais
que estão passados por dentro da argola
formando uma letra ‘’U’’ e deixe que a
ponta da linha que está apoiada sobre os
fios fique mais para cima. Essa pontinha
será usada na finalização.

2º Passe a mão por trás dos fios e segure
todos juntos, bem firme. Ajeite bem para
que eles não escapem.
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3º Na sequência, continue segurando firme
os fios e puxe a ponta do fio sobreposto
que está do lado direito para o lado
esquerdo.

4º Passe sua mão por trás dos fios, pegue a
ponta do fio sobreposto da esquerda,
passe por trás de todos os fios. Traga-o por
trás, para a direita novamente, formando
assim a primeira volta.
É muito importante que você segure bem
todos os fios, para que as voltas fiquem
firmes.
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5º Faça o mesmo movimento até que reste
apenas uma pontinha do fio. Serão
aproximadamente 10 voltas. Perceba que
ao passar todo fio no final do trabalho
forma-se uma ‘’argolinha’’.

6º Passe a pontinha restante do fio por
dentro dessa ‘’argolinha”, e na sequência,
puxe para cima aquela ponta da linha na
parte superior. Isso fará com que a
‘’argolinha’’ na parte de baixo entre para
dentro das voltas.
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7º Corte os excessos, tanto de cima quanto
de baixo e empurre para dentro se ficar
aparecendo alguma sobra.

Pronto, o nó de ligadura está finalizado!
Compartilhe conosco os seus treinos
através das hashtags: #pontoaponto
#museudaimigracao #educativomi.
E não esqueça de fazer a sua inscrição na
nossa oficina mensal! Até mais!
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