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Técnica: 

Marca:

Tamanho: 3 a 4 anos  

Cisne Ame

Crochê

Material

• Fio Cisne Ame (nov. 100 g): 4 nov. na cor 
  72403 (floral alegria);
• Ag. para crochê Corrente Milward com
   4,5 mm;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward   
   nº 113.
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Criação – Ateliê Coats Corrente 

CG CSN 7391 
Blusa infantil floral 

alegria (Cisne Ame)



ABREVIATURAS E PONTOS EMPREGADOS

p. – ponto(s), ag. – agulha(s), carr. – carreira(s),
rep. – repita, trab. – trabalhe, nov. – novelo(s),
corr. – correntinha, p.bx. – p. baixíssimo, 
p.b. – p. baixo, p.a. – p. alto.

TENSÃO DO PONTO

Um quadrado com 10 x 10 cm = 20 p. X 11 carr. 
(medidos sobre carr. de p.a.).
 

Blusa infantil floral 
alegria (Cisne Ame

(Cisne Sustentable) 

correntecoats.com.br

EXECUÇÃO

• Costas – faça 78 corr., mais 3 corr. para subir 
a carr., 1 p.a. na 5ª corr. a contar da ag., 1 p.a. 
em cada corr. seguinte até o final do cordão. 
Continue trabalhando carr. de ida e volta em 
p.a.. A 42 cm desde o início, arremate.

• Frente – trab. igual as costas.

• Mangas – feche 10 cm de cada lado para os 
ombros. Costure 27 cm das laterais deixando 
15cm abertos para as cavas. prenda o fio na 
base da cava com p.bx., faça 3 corr. para subir 
a carr. e trab. 59 p.a. distribuídos uniformemente 
ao redor da cava, feche a carr. com p.bx. laçando
a 3º corr. da subida.   
 

Trab. carr.. circulares de p.a., sempre subindo a carr. 
com 3 corr. e fechando com p.bx. na 3ª corr.. A cada 
7 carr. trab. 2 p. juntos no final da carr. 6 vezes. 
A 42 cm desde o início, trab. 2 p.b. fechados juntos 
ao redor do punho e arremate. Trab. a outra manga 
igual.

MONTAGEM E ACABAMENTO

• Trab. 1 carr. de p.b. ao redor da barra e do decote.
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Blusa infantil floral alegria (Cisne Ame)
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