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Criação do bordado e crochê: Coats Corrente 
Execução do bordado: Elisabeth Domingues
Execução do crochê: Aparecida M. Navas 

Material 
•Linha Anchor Perlé (novelos de 85m): 5 nov. na cor 85 e 4 nov. na cor 89.
•Ag. niquelada para crochê Corrente nº 3 (1,25 mm).
•Linha Drima para as costuras, nas cores BC (branco) e 4740 (magenta).
•Agulha Darning Corrente nº 9.
•Conjunto de toalhas Buettner, ref. Reflexo, na cor branca.
•Linhas Anchor Mouliné, 3 meadas na cor 310, 2 meadas nas cores 89, 265 e 268; e 1 meada nas demais cores 
indicadas na chave de sinais.
•Agulha Tapestry Corrente nº 24.
•Étamine Estilotex na cor 1 (branco) com 20x55cm (rosto) e 20x75cm (banho).
•Passa-fita na cor branca com 2cm de largura.
•Fita de cetim na cor rosa com 0,7cm de largura.

Abreviaturas e pontos utilizados
•Ponto cruz.
•Correntinha (corr.), ponto baixíssimo (p.bx.), ponto baixo (p.b.), meio ponto alto (m.p.a.), ponto alto (p.a.); picô: 
3 corr. e 1 p.bx. na 1ª dessas corr..
•carr.: carreira; j.: juntos; p. ponto; trab.: trabalhar; nov.: novelo; ag.: agulha.

Execução
Bordado
•Centralize o tecido e inicie o bordado seguindo o diagrama e a chave de cores para distribuição das cores e dos 
pontos.
•Faça a distribuição dos motivos de acordo com o esquema.
•Cada quadrado no fundo do diagrama representa 1 ponto cruz feito sobre 1x1 bloco de fios do tecido.
Crochê
•Com a linha Anchor Perlé na cor 85, inicie o motivo com 5 corr., fechando com 1 p.bx., e trab. a 1ª carr. do 
diagrama. 
•Troque a linha pela de cor 89 e faça a 2ª, 3ª e 4ª carr..
•Termine o trabalho, 5ª e 6ª carr., com a cor 85 novamente.
•Confeccione 11 motivos para a toalha de rosto e 23 para a toalha de banho. Com as cores invertidas, trab. mais 
11 motivos para a toalha de rosto e 22 para a toalha de banho.
•Una os motivos com p.b. intercalando as cores, como mostra o diagrama de união e o esquema.
•Ao redor dos barrados, trab. o diagrama de acabamento com a cor 89.

Montagem
•Alinhave passa-fita nas extremidades superior e inferior da tira bordada e pregue-a na toalha.
•Costure, com pequenos pontos à mão, o barrado de crochê na parte inferior da peça.
•Repita estes procedimentos para a outra toalha.
•Passar as peças prontas a ferro sob um pano umedecido.
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