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Criação e execução: Marta Araújo para Coats Corrente.

Material:
Cisne MultiArte (170m) 2 nov. nas cores: 00387 (cru) e 00096 (rosa) e 1 nov. 
de cada uma das cores: 00295 (amarelo) e 00225 (verde).

Materiais adicionais:
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward 3.00 mm.

            
 

MultiArte

Crochê

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

P.-  ponto, ag.- agulha, nov.- novelo, seg.- seguinte, carr.- 

carreira, rep.- repita, arrem.- arremate, trab.- trabalhe, 

corr.- correntinha, p.a.- ponto alto, m.p.a.- meio ponto 

alto, p.a.d.- ponto alto dúplo, p.b.- ponto baixo, p.bx.- 

ponto baixíssimo, picô.- 3 corr., 1 p.bx. na 1 das 3 corr.

Execução:

Centro

Com o fio cru inicie com 5 corr. e feche-as com 1 p.bx. 

formando um anel.1 carr.: 3 corr. para subir, *1 corr., 1 

p.a.*, rep de * a * por 10 x, 1 corr, 1 p.bx. 2 a 11 carr.: 

continue seguindo pelo gráfico que apresenta o motivo 

do trabalho. Arrem. e reserve.

Flor

Com o fio amarelo inicie com 5 corr. e feche-as com 1 

p.bx. formando um anel. 

1 carr.: 3 corr. para subir, trab. 14 p.a. no anel, termine 

com 1 p.bx.

2 carr.: trab. 1 p.b. sobre cada p. da base, com intervalo 

de 6 corr. entre cada p.b.

3 carr.: siga pelo gráfico.

4  a 7 carr.: Mude para o fio rosa e trab. seguindo o 

gráfico da flor.

8 carr.: mude para o fio verde e trab. seguindo o gráfico 

da flor.

Faça no total de 14 motivos. Ao fazer a última carr. 

(verde), emendar cada flor uma a outra e no centro 

conforme mostra o esquema e a foto.

Por último faça o bico de acabamento contornando a 

peça toda.
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