
  

Crochê

Moda Outono / Inverno

Cisne

CG CSN 7265 -
Saia vermelha

em color pooling

Criação – Rosangela Gonçalves para Coats Corrente 
Execução – Rosangela Gonçalves

Tamanho: 38

Material:
Fio Cisne Hannover (nov. 100 g): 4 nov. na cor 00890 (vermelho);

Ag. para crochê em alumínio anodizado Corrente Milward com 4,5 mm;

Linha Drima para as costuras;

4 botões prateados com 2,5 cm;

2 zíperes Opti destacáveis pretos ref. M60 com 45 cm.
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Abreviaturas e pontos empregados: p. – ponto(s), ag. 
– agulha(s), carr. – carreira(s), rep. – repita, trab. – trabal-
he, nov. – novelo(s), corr. – correntinha, p.bx. – p. baixís-
simo, p.b. – p. baixo, p.a. – p. alto.

P. fantasia 1 – Acompanhe o respectivo diagrama.

P. fantasia 2 – Acompanhe o respectivo diagrama.

Planned color pooling:

Trata-se da “troca planejada de cores” aproveitando a 
troca de cores de um fio mesclado para formar 
padrões. O que é necessário saber para executar esta 
técnica?
O fio precisa ser mesclado, degradê não serve, com 
trocas curtas de cor que sejam repetitivas e constan-
tes. Para as trocas longas de cor é preciso usar pontos 
que consumam mais fio para formar o padrão.
Para iniciar, faça um cordão de correntinhas comprido. 
Quando chegar na cor que deseja iniciar o trabalho, 
trabalhe uma carreira de p.b. para perceber a constân-
cia das alterações das cores.
Conte quantos p.b. de cada cor se formam. Acesse o 
site www.plannedpooling.com, insira as cores e digite 
a quantidade de pontos em cada etapa da sequência, 
digite a quantidade de pontos para a base e veja o 
padrão formado, se não for do seu agrado, pode 
diminuir ou aumentar pontos na base até que o 
padrão seja o desejado. Imprima a página e marque o 

início do gráfico no canto superior do lado esquerdo. 
Vire a página ao contrário para acompanhar melhor.
Trabalhe sempre com pontos simples: p.b. ou *1 p.b., 1 
corr., pule 1 p. da base* em repetição; ou para as trocas 
longas de cor, trabalhe *3 p.a. fechados juntos, 1 corr.* 
em repetição.
Trabalhe os pontos levemente frouxos.
Deve-se sempre manter a mesma quantidade de pontos 
de cada cor. Se mudar 1 ponto o padrão muda. 
Caso falte fio para completar a quantidade de pontos da 
sequência, desmanche um ou dois pontos e trabalhe-os 
com um pouco mais de tensão.
Caso sobre fio da cor da sequência com a mesma 
completa, desmanche um ponto e trabalhe um meio 
ponto alto, se continuar sobrando fio, desmanche dois 
pontos e assim sucessivamente até que a sequência 
esteja correta.

Execução:

No site www.plannedpooling.com, insira o tom mais 
escuro de vermelho e digite 7 p., na cor 2 insira o tom 
médio de vermelho e digite 6 p., na cor 3 insira o tom 
rosa e digite 3 p., na cor 4 insira o tom roxo e digite 8 
p., digite 47 p. na base e veja o padrão. Imprima a 
página e marque o início do gráfico no canto superior 
do lado esquerdo. Vire a página ao contrário para 
acompanhar melhor.
Frente e costas – faça um cordão com 48 corr. ou mais 
trabalhados frouxamente, quando a cor mudar para o 

tom mais escuro de vermelho inicie o trabalho em p.b., 
mantendo sempre a mesma quantidade de pontos em 
cada cor da sequência para formar o padrão. 48 cm 
desde o início, arremate. Faça 3 peças iguais.
Cós (frente) 60 – faça um cordão com 9 corr. e trab. carr. 
de p.b. iniciando na 2ª corr.. A 27 cm desde o início, 
arremate.
Cós (costas e laterais) – faça um cordão com 9 corr. e 
trab. carr. de p.b. iniciando na 2ª corr.. A 60 cm desde o 
início, arremate. Para formar as casas dos botões, na 
segunda e na penúltima carr. trab. 1 p.b., 1 corr., pule 1 
p. da base, 4 p.b., 1 corr., pule 1 p. da base, 1 p.b..

Montagem e acabamento:

Dobre as pregas com 3 cm de largura e 15 cm de 
profundidade nas laterais das 3 peças, como indicado 
no esquema, e prenda com pequenos pontos.
Una as costas deixando 10 cm abertos na barra.
Pregue os zíperes unindo a frente às laterais.
Pregue o cós centralizado nas costas e laterais deixan-
do 3 cm sobrando de cada lado.
Pregue o cós na frente.
Pregue os botões na frente.
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