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Criação e execução: Sirleide Batista Paiva

Tamanho:  25x34cm 

Material:
Cisne Multiarte (nov. de 170m), 1 nov. na cor 00047 (vinho matizada).

Materiais adicionais:
Tela para bolsa.
Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 3,00 mm.
Tecido para forro na cor da linha.
1 botão similar a foto.

Cisne

Crochê

Acessório

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

Ag.- agulha, nov.- novelo, carr.- carreira, rep.- repetir, 

arrem.- arrematar, trab.- trabalhe, corr.- correntinha, p.b.- 

ponto baixo.

Execução

Laterais e fundo

Corte 6 tiras com 9 x 20 quadrados.Trab. em corr. por cima 

da grade seguindo pelo gráfico 1. Arrem. escondendo a 

ponta pelo avesso e reserve-as.

Alça

Corte 6 tiras com 3 x 20 quadrados.Trab. em corr. por cima 

da grade seguindo pelo gráfico 2. Arrem. e reserve-as.

Parte detrás

Corte 4 quadrados de 20 x 20.Trab. da mesma forma 

seguindo pelo gráfico 3. Arrem. e reserve-os.

Frente

Corte 4 quadrados com 20 x 20 e com a flor no centro.

Encher as pétalas com laçadas conforme mostra no 

gráfico 4. Arrem. e reserve-as.

Montagem

Com base nas telas cortadas, corte o tecido de forro e 

já deixe costurado, se desejar faça um bolso por dentro.

Unir as 4 partes da frente em p.b. Faça o mesmo processo 

com a parte da frente.Alinhave as laterais e fundo entre 

a frente e a parte detrás, faça p.b. unindo as partes e 

solte o alinhavo.Pregue as alças seguindo a indicação 

do esquema.Faça uma alça em corr. no centro da parte 

detrás na direção do botão, que deverá ser pregado no 

centro da parte da frente.Coloque o forro por dentro de 

costure sobre a tela em pontos invisíveis.
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