Costura de mão

ALÇA COM COSTURA DE MÃO
Segue um roteiro fácil para se fazer corretamente um alça em um cabo torcido de três cordões.
1.

Comece falcaçando os três cordões do cabo, numerando-os 1, 2 e 3. Pode ser com tape para ficar mais
fácil, o importante é torcer bem o cordão antes para que os fios fiquem com o bom aspecto original.

2.

Passe o cordão 1 sobre uma cocha do vivo do cabo, na altura que se deseja a alça.

3.

Passe o cordão 2 sob outra cocha do vivo do cabo, entrando onde o cordão 1 está saindo. Note bem na
figura abaixo como deve ser o resultado, pois esta passada é critica.

Esio Seize, dez/2009

1/3

Costura de mão
4.

Vire o conjunto todo e passe o cordão 3 entrando onde o cordão 2 está saindo. Note a forma diferente
que o cordão 3 está sendo passado, subindo e então descendo por baixo do cordão do vivo do cabo.

5.

Vistas dos 3 cordões corretamente passados conforme acima. Note que cada um dos cordões foi
passado em baixo de um cordão diferente do vivo do cabo, saindo cada um a 120º do outro.

6.

Recomece passando o cordão 1 abaixo da próxima cocha e depois continue sempre na mesma
seqüência.
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7.

Complete pelo menos 5 passadas, sempre na seqüência correta. Puxe bem o cordão após cada
passada, sempre o torcendo para que os fios fiquem com boa aparência. Quando terminar, prenda a
alça em um cunho e puxe à vontade, depois pise em volta dela para que os cordões se ajeitem entre si.
A aparência final deve ficar como na figura que segue (que só tem 4 passadas...).

8.

Embora possa ser deixada como no estágio anterior, a alça fica mais elegante se cortada as falcaças e
queimada as pontas. Além disto, depois de queimadas as pontas ficam duras, impedindo que os cordões
deslizem para dentro e que a alça se desfaça, o que permite fazer a mão com menos de 5 passadas.

O exemplo acima foi elaborado em menos de uma hora em uma amarra de nylon de 22mm. Embora uma
chave de fenda possa “quebra um galho”, é bom ter um passador (fid em inglês) quando o cabo é grosso e
está bem cochado como este estava...
Um último lembrete: Quando for comprar o cabo, verifique se ele é do tipo bem cochado (apertado) ou não.
Caso não seja, quando você separar os três cordões (ver etapa 1) os fios que os compõem não conseguem
ficar em espiral e ficam paralelos e soltos entre si. Embora este tipo de cabo seja bem menos cansativo para
trabalhar por ser todo frouxo, a alça terá uma aparência péssima no final...não condizente com o seu veleiro...
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