
131 points de base 
19 planches d’exercices

7 tableautins fleuris

À la découverte de la broderie 
traditionnelle

O bordado norueguês Hardanger, conhecido por seus vazados e a geometria de 
seus desenhos, é um estilo clássico de bordado dos mais elegantes. Conhecido 
também como bordado branco, voltou a despertar interesse na atualidade. . Técnicas e preparativos: fi os, telas e vocabulário básico do popular bordado 
norueguês.. 118 pontos de bordado: ponto espírito, margarida, cordonê... barrinhas, 
presilhas, molduras... Mergulhe nesta autêntica enciclopédia do Hardanger!. 9 trabalhos que vão desde o estilo minimalista tradicional do branco sobre 
branco a belas propostas bicolores mais atuais. Atende tanto a iniciantes como 
a experientes dessa elegante técnica de bordado.

Marie Suarez é uma reconhecida designer e professora de bordado belga.
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Introdução

NOTA
Nos trabalhos, os pontos de 

bordado seguidos de asterisco 
(*) serão ensinados neste livro. 

Os outros pontos se encontram 
no primeiro volume de Meu 
caderno de bordado. O guia 
imprescindível de bordado 
tradicional disponível em:

www.ggili.com.br

ENDEREÇOS ÚTEIS
DMC  www.dmc.fr

Zweigart  www.zweigart.de  

(lista de distribuidores sob demanda)

Marie Suarez  www.mariesuarez@skynet.be

Bohin  www.bohin.fr
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Capítulo 1

TELAS
As telas usadas são muito diversificadas, mistas ou não, 
brancas ou de cores, e de espessuras diferentes, conforme 
o aspecto desejado do trabalho. Para um melhor resultado, 
a tela escolhida deve ter sempre uma estrutura regular 
com uma trama que apresente facilidade na contagem dos 
fios. O número de fios/cm é determinante para calcular 
as dimensões finais do bordado. Um mesmo modelo será 
menor se for bordado em uma tela com um grande número 
de fios/cm e maior se este número for menor.
Aqui são apresentadas algumas referências de telas 
Zweigart mais adequadas para esta técnica:
Tela 100% algodão de tecido com fio duplo:
Sulta Hardanger (8,7 fios/cm)
Etamines• mistos algodão/modal• de tecido unifil:
Bellana (8 fios/cm), Lugana (10 e 11 fios/cm), Murano  
(12,6 fios/cm), Jazlyn (11,2 fios/cm)
Etamines• 100% algodão de tecido unifil:
Davosa (7,1 fios/cm), Linda Schülertuch (10,7 fios/cm)
Telas mistas de linho/viscose• de tecido unifil•:
Floba (de 6,85 a 14 fios/cm)
Telas mistas de linho/poliéster• de tecido unifil•:
Perlleinen (de 8 a 12,6 fios/cm)
Etamines• 100% linho de tecido unifil:
Dublin (10 fios/cm), Cashel (11,2 fios/cm), Belfast  
(12,6 fios/cm), Edinburgh (14 fios/cm), Newcastle (16 fios/cm)
Telas mistas de linho/algodão: Bantry (11,2 fios/cm)

FIOS
Os fios utilizados são variados e compostos de cabos 
preferencialmente torcidos, cuja escolha depende da 
espessura dos fios da trama da tela. Para um mesmo 
trabalho são necessárias duas espessuras de fio:
– Um fio de diâmetro um pouco maior que a trama da 
tela para o bordado dos blocos com ponto simples e para 
alguns pontos adicionais de adorno.
– Um fio de diâmetro menor que a da trama da tela para o 
bordado das partes com fios tirados e para alguns pontos 
adicionais.

MATERIAIS

Em suas origens, o bordado Hardanger era executado com fio branco sobre uma tela branca e grossa, de tecido duplo e 
trama regular. Atualmente, esta técnica é realizada com diversos materiais. 

Para analisar a espessura do fio a escolher, é necessário 
retirar um fio da tela e compará-lo com os fios de bordado.
Aqui você pode encontrar algumas referências de fios DMC 
para usar nesta técnica:
Algodão perlé (art. 115 e 116), brilhante e torcido, dando 
um aspecto acetinado ao bordado (do fio de nº mais grosso 
ao mais fino: 3, 5, 8 e 12).
Algodão Mouliné (art. 117), composto de 6 cabos divisíveis 
ligeiramente torcidos, dá a possibilidade de utilizar quantos 
cabos julgar necessário que correspondam à espessura do 
fio de trama.
Algodão especial para bordar (Broder Spécial, art. 107), 
composto de 4 cabos não divisíveis, este fio é brilhante e 
muito resistente.
Fios metalizados (perlé metalizado, art. 315), usados para 
decorar os trabalhos.

AGULHAS
As agulhas são as mesmas utilizadas para tapeçaria (ou para 
ponto cruz), com ponta arredondada (nº da agulha do mais 
grosso ao mais fino: 24, 26 e 28). A escolha do tamanho 
dependerá da espessura do fio.

OUTROS MATERIAIS
Bastidor de bordado: deve ser pequeno (de 10 a 12 cm), 
de madeira, sendo necessário mudá-lo de lugar conforme 
se desenvolve o trabalho. É indispensável para bordar as 
partes com fios puxados. As bordas podem ser bordadas 
sem bastidor.
Tesoura: devem ser pequenas, com lâminas pontiagudas e 
perfeitamente afiadas. 
Fio para alinhavar: deve ser de uma cor que contraste com 
o fio e a tela de trabalho. Serve para marcar uns pontos de 
referência na tela antes de bordar.

DICA
Antes de começar um trabalho, é conveniente 

desengomar e passar à ferro a tela para certificar- 
-se que ela não encolherá mais e, assim, poder 
calcular as dimensões exatas do trabalho final.
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UM POUCO DE VOCABULÁRIO
• Desengomar: dar à tela seu tamanho definitivo lavando-a 
ou deixando-a de molho em água quente, com ou sem 
sabão. Esta operação faz com que o tecido encolha.
• Etamine: tela de tecido pouco apertado e flexível.
• Modal: fibra têxtil extraída da celulose, geralmente da 
madeira da faia.
• Ligamento tela regular (ou tecido regular): tela 100% 
composta do mesmo material têxtil com o mesmo número 
de fios na trama e no urdume. Pode também ser de uma 
tela mista, com os fios da trama e do urdume da mesma 
espessura e espaçados uniformemente, ou seja, com a 
mesma densidade, de modo que o mesmo número de 
pontos bordados na vertical e na horizontal tenham o 
mesmo tamanho.
• Tela tecida com fio duplo: tela cujos os fios da trama e do 
urdume são tecidos em grupos de dois, conforme mostra o 
desenho abaixo:

• Tela tecida fio a fio (a tela unifil): tela cujos fios da trama 
e do urdume são tecidos um a um conforme mostra o 
esquema abaixo:

• Tela mista: tela composta por duas fibras diferentes (ex.: 
tela mista 50% linho e 50% algodão).
As telas que não são mescladas são compostas por apenas 
uma fibra (ex.: tela 100% linho).

• Viscose: fibra artificial de origem vegetal que apresenta o 
toque da seda. 

MODELO EXPLICADO NA P. 68.

Tela tecida com fio duplo

CAHI004_fourniture-tissage-double

Tela tecida fio a fio (unifil)

CAHI004_fourniture-tissage-unifil
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Capítulo 2

PONTOS ADICIONAIS

Estes pontos variados enriquecem os bordados Hardanger. Aqui abaixo estão os pontos mais utilizados.

PONTO ATRÁS DUPLO
Os pontos são bordados sobre 4 fios da tela com 1 fio de 
mesma espessura à da trama. É bordado com o ponto 
simples alternando sobre 2 fileiras paralelas e diagonais.

Fileira de ponto atrás duplo
Saia em 1, introduza a agulha em diagonal em 2 e volte a 
sair em 3, verticalmente abaixo de 2. Introduza a agulha 
em diagonal em 4, volte a sair em 2, introduza a agulha em 
diagonal em 5 e volte a sair em 4. 
Continue seguindo o mesmo princípio.

Quadrado ou losango de ponto atrás 
duplo
Trabalhe o lado do losango (ou do quadrado) da largura 
desejada em ponto atrás duplo. No último ponto, insira 
a agulha em 1 (= ponta de um ângulo), volte a sair em 2, 
formando uma diagonal de 1 a 2 no avesso. Insira a agulha 
de novo em 1 e saia em 3, 4 fios mais abaixo. Insira a agulha 
em diagonal em 4 e volte a sair em 2.
Os outros lados se formam seguindo a mesma regra.
Para que o bordado fique mais fácil, gire o trabalho depois 
de cada ângulo, para bordar sempre no mesmo sentido (de 
baixo para cima).

1

2 2

1
3

3
4

2

Losange au point arrière double

CAHI004_PA-arriere-double

Fio por trás do tecido

 



Ponto simples

1 1

1 3

2

2
2 4

4

5

3 3

Rangée au point arrière double

CAHI004_PA-arriere-double

Fio pelo avesso do tecido

 





Ponto simples
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Duplo ponto atrás duplo
Este bordado consiste em 2 pontos atrás duplos justapostos.
Borde primeiro uma fileira de ponto atrás duplo, depois 
outra, à direita da primeira, juntando os pontos da segunda 
fileira com os da direita da primeira fileira.
Para fazer 1 quadrado ou 1 losango, borde os 4 lados com 
ponto atrás duplo. Depois, faça outro quadrado ou losango 
de ponto atrás duplo no interior do 1º, juntando os pontos 
da fileira central e começando por 1 ângulo.

Losange double point arrière double

CAHI004_PA-arriere-double2

Note : pour plus de compréhension,
les coloris, de même que les épaisseurs 
sont volontairement différents.

Fileira central

Ponto simples

NOTA
Para uma melhor compreensão,  
as cores e as espessuras dos fios  
são propositalmente diferentes.

1
2

3
3

4

1 1

6 5

78
7

66
5

8

5

7

6

8

9 5

     

Demi-point carré

CAHI004_PA-demi-carre

Fio pelo avesso do tecidoPonto simples

Meio ponto quadrado  
(ou meio ponto quadriculado)
Borde este ponto sobre 4 fios da tela e em 2 fileiras 
paralelas diagonais. Para um efeito de relevo, use 1 fio mais 
grosso que a trama da tela e não tensione demasiadamente 
o ponto. Para um efeito de vazado, borde com 1 fio mais 
fino que o da trama da tela e tensione o fio entre um ponto 
e outro de forma a separar os fios do tecido.

Fileira 1 (ida): saia em 1 e insira a agulha em 2, 4 fios 
horizontalmente à direita. Volte a sair em 3, 4 fios abaixo de 
1. Insira a agulha em 1 e saia em 4, 4 fios à esquerda de 3. 
Continue seguindo a mesma regra até obter o comprimento 
desejado.
Fileira 2 (volta): para este ponto, é mais fácil virar o 
trabalho para bordar no mesmo sentido que a fileira 
anterior (de cima para baixo). O ponto 7 é considerado o 
último ponto da primeira fileira. Insira a agulha em 6 e saia 
em 8, 4 fios na vertical de 5. Insira a agulha em 7 e saia em 
5, depois insira a agulha em 8 e saia em 9 etc. até o final da 
fileira.
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NOTA
Os pontos quadrados (ou quadriculados) e turcos (ou triangulares) permitem fazer vazados sem tirar  
os fios da tela e devem ser bordados com 1 fio mais fino que a trama da tela. O ponto atrás duplo  
pode ser bordado com fio fino (efeito vazado) ou com fio grosso para obter um efeito em relevo.  

Os pontos ilhós em forma de losango ou quadrado ou os meios pontos ilhós são bordados com um 
fio ligeiramente mais fino que o da trama para conseguir um “olho” central mais aberto possível.

Ponto turco
(ou ponto triangular)

Ponto quadrado
(ou ponto quadriculado)

Ponto ilhós
quadrado

Meio ponto quadrado (ou meio
ponto quadriculado em diagonal)*

Illustrations 1 des points annexes

CAHI004_Didier-PL15

Photo de base de DIDIER : Hardanger PL 15.tif

Losango com
ponto atrás duplo*

Losango com duplo
ponto atrás duplo*

Ponto ilhós
em losango

Ponto atrás duplo*

Ponto ilhós
em losango

Meio ponto ilhós em losangoDuplo ponto atrás duplo*

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

.b
r



Bordado Hardanger  9

PO
N

TO
S A

D
IC

IO
N

A
IS

ORNAMENTOS COM PONTO SIMPLES
Estes são apresentados em incontáveis formas geométricas e arredondadas.
Veja aqui abaixo alguns exemplos usados com frequência em Hardanger.

Bloco ou ladrilho/tijolo Losango

Illustrations du passé plat

CAHI004_Didier-PL29

Photo de base de DIDIER : Hardanger PL 29.tif

Estrela

Ponto simples em ziguezague

Ponto ladrilho/tijolo

Ponto simples inclinado Losango enxertado

Coração

Ponto
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