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 Criação  – Lilian Kimura    
Execução – Denise Bruno  para Coats Corrente  

Medida – Capa para banco com assento redondo de 26 a 30 cm de diâ-
metro

Material:
Cisne Multiarte (nov. 170 m): 1 nov. na cor 00295 (amarelo-matizado);  

Materiais adicionais:
Ag. de alumínio anodizado para crochê Corrente Milward de 4 mm.

            
 

MultiArte

Crochê

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Capa para banco amarelo  - Cisne MultiArte

Abreviaturas e pontos empregados: 

ag. – agulha; arrem. – arremate; carr. – carreira; corr, – 

correntinha; p. – ponto; p.a. – ponto alto;  p.a.a. – ponto 

alto alongado; p.a.d. – ponto alto duplo; p.b. – ponto 

baixo; p.bx. – ponto baixíssimo; trab. – trabalhe. 

Execução:

Faça uma alça com o fio, suba 3 corr. para o 1ª p.a. e faça 

mais 31 p.a.a. na alça. No final, feche a carr. em círculo 

com 1 p.bx. e continue em carr. circulares, seguindo o 

diagrama e completando as carr. correspondentemente. 

Ao executar as corr. da 4ª carr., faça-as ligeiramente 

alongadas. Se você perceber que o trabalho está 

repuxando, faça 4 corr. no lugar de 3. Se necessário, faça 

o mesmo na 6ª carr. No final da 15ª carr., arrem.. Faça um 

cordão na medida desejada e passe na 14ª carr.. Coloque 

essa tampa na banqueta, puxe o cordão, apertando 

bem, e dê um laço.   Dica: caso a banqueta que você 

deseja revestir tenha um diâmetro maior,  trab. mais carr. 

de p.b. e mais pontos, até o diâmetro da banqueta, e 

depois diminua correspondentemente por 5 carr..  

Legenda

= p.bx.
= corr.
= p.b.

= p.a.

= p.a.a.

= p.a.d.
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