Técnica:

Crochê

Marca:

MultiArte

Tema:

Decoração

Tamanho: aproximadamente 35 cm de diâmetro
Material:
Cisne Multiarte (nov. 170 m): 1 nov. na cor 00330 (laranja-matizado);
Barbante Corrente 4/6 (cone de 671 m):
Materiais adicionais:
1 cone; ag. de alumínio anodizado para crochê Corrente Milward de 4 mm;
40 x 80 cm de tecido fino de algodão para o forro e manta acrílica Forrobel
para enchimento;
2 botões grandes de sua preferência.

Almofada laranja e cru floral - Cisne MultiArte
CG CSN 3320
Criação e execução – Denise Bruno para Coats Corrente
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Almofada laranja e cru floral
Abreviaturas e pontos empregados:
ag. – agulha; arrem. – arremate; carr. – carreira; corr, –
correntinha; p. – ponto; p.b. – ponto baixo; p.bx. – ponto
baixíssimo; p. caranguejo – p.b. feito da esquerda para
a direita; trab. – trabalhe; 2 p.b.f.j. – 2 pontos baixos
fechados juntos; p.b.r.f. – ponto baixo em relevo,
pegando o p. por trás.
Execução:
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Montagem e acabamento:
Do tecido, corte dois círculos de 40 cm de diâmetro,
junte-os direito contra direito e passe uma costura em
toda a volta, deixando uma abertura para o enchimento.
Coloque o enchimento, estufando levemente, feche
a abertura com p. à mão. Encaixe essa almofada por
dentro da capa de crochê e junte as 8 pontas de cada
lado com pontinhos à mão, fechando a almofada. Passe
uma costura pelas aberturas na frente, pela base da
carr. de arremate, formando uma nervurinha no direito
da peça. No final, coloque um botão sobre a união de
pontas de cada lado e passe o fio prendendo os dois
botões juntos e “afundando” a almofada.

Legenda
= p.bx.
= corr.
= p.b.
= 2 p.b.j.
= p.b.f.t.

Unir as pontas

Fechar a tira
centro da lateral
para a aba

A almofada é feita em uma peça só: com o fio MultiArte,
monte 199 corr. Se preferir, monte mais corr. e trab. a
primeira carr. acompanhando o diagrama e, no final
dela, desmanche as corr. a mais. Note que as pontas vão
se formar durante o trabalho. Siga o diagrama e trab. a
1ª carr. em p.b. e as demais carr. em p.b. feito no fio de
trás: inicie como mostra o diagrama, execute a repetição
e termine acompanhando o diagrama. A partir da 5ª
carr., siga com o Barbante Corrente cru até a 15ª carr..
No final, dobre a peça ao meio direito contra direito,
feche a lateral com p.b. e arrem. o fio. Arrem. a borda
matizada com 1 carr. de p.b. com o fio MultiArte. No
centro dessa tira, faça uma abinha decorativa em toda
a volta da peça, pelo direito e em p.b.: 1 carr. MultiArte
(no final, deixe o fio à espera e siga com ele para cima

por dentro das carr. seguintes), 2 carr. no Barbante cru
e arrem; volte ao fio MultiArte e trab. 2 carr. de p.b. e 1
carr. de p. caranguejo. Dica: aumente os p. conforme
necessário para que a aba não fique “enrolando” e trab.
os p. bem soltos.

Dica: se preferir, não faça a almofada de tecido e
coloque o enchimento diretamente dentro da capa de
crochê.
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Almofada laranja e cru floral
repetir mais 7 vezes
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seguir até a 15ªcarr.
35

cm

Esquema da tira

aprox. 54 cm
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