
 



 



Material 

3 novelos de Cléa vermelho (3583) 

Aag. para crochê Círculo nº 1,25mm, fita elástica fina para o cós. 

Tamanho – 50/52 

 

Ponto utilizado 

Correntinha (corr.). Ponto baixíssimo (p.bxmo.): Introduza a ag., laç., puxe o p. e passe diretamente 

no p. da ag.. Ponto baixo (p.b.): introduza a ag., laç., puxe o p. e com outra laç., rem. todos os p.. 

Ponto alto (p.a.): laç., introduza a ag., laç., puxe o p. laç., rem., 2 p. e com outra laç., rem. todos os 

p.. Ponto alto em relevo direito (p.a. em relevo): laç., introduza a ag. horizontalmente por trás do p.a. 

da carr. anterior, laç., puxe o p. laç., rem., 2 p. e com outra laç., rem. todos os p.. Ponto caranguejo: 

trabalhe em p.b. da esquerda para direita.. Ponto fantasia: siga o gráfico. Pala: siga o gráfico. 

Amostra – Um quadrado de 10 cm em p.a. com a ag. nº 1,25mm = 25 p. x 16 carr. 

Execução 

Frente e costas – São iguais. Comece pela pala. Faça uma corr. de 273 p. feche em circulo e trabalhe 

em p. da pala seguindo o gráfico, repita de * a * (39 v.). Faça 13 carr. em p. da pala, em seguida para 

as cavas divida o trabalho do seguinte modo: 87 p. para as costas, 50 p. para uma cava, 86 p. para 

frente e 50 p. para outra cava. Trabalhe nos 87 p. das costas em p. fantasia seguindo o gráfico repita 

de * a * 14 (v.). Faça 5 carr. e deixe à espera. Faça o mesmo trabalho nos p. da frente. Estando frente 

e costas na mesma altura, comece a trabalhar frente costas juntas e em circulo, faça entre as duas 

partes para fechar as cavas uma corr. de 10 p. e repita de * a * do p. fantasia (4 v.). A 25 cm do inicio 

das cavas, para marcar a cintura faça uma carr. de p.a.. Volte a trabalhar em p. fantasia seguindo o 

gráfico, repita de * a * do p. fantasia (59 v.). A 37 cm da carr. de p.a. rem..  

Montagem 

Faça a toda volta das cavas e decote uma carr. de p.b. e uma carr. de p. caranguejo, ajuste bem estas 

carr. para arredondar as cavas e decote. Passe a fita elástica entre os p. da carr. da cintura e amarre 

as pontas para não soltar. 

  

 

 

 


