
Cropped de Carnaval
em Cisne 6 Cabos
100% Algodão

Criação - Luiza Miranda
Execução -  Luiza Miranda
Tamanho - Único

Material:

• Cisne Natural 6 Cabos 100% Algodão
• Agulha para crochê 4 ½

Técnica: Crochê

Coats

Carnaval
Marca:
Tema:



Passo a passo:

1- Quadradinho:

1.1 - Iniciar fazendo um anel mágico
1.2 - Subir 3 correntinhas
1.3 - Fazer 19 pontos altos alongados dentro do anel
1.4 - Fechar o último ponto alto alongado com um ponto baixíssimo na te1.4 - Fechar o último ponto alto alongado com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 
primeiras feitas
1.5 - Arrematar a linha.

2- Iniciar com uma nova cor em um dos pontos de base

2.1 - Subir 4 correntinhas para altura + 1 para espaçamento 
2.2 - Fazer um ponto alto triplo em cada ponto de base, separando-os sempre com uma correntinha
2.3 - Fechar o último ponto na quarta correntinhas das 4 primeiras feitas
2.4 - Ar2.4 - Arrematar a linha.
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3 - Com uma nova cor, trabalhar agora dentro dos espaços maiores da carreira anterior, sem pegar 
na cabeça do ponto

3.1 - Subir duas correntinhas e fazer, no mesmo espaço, um Ponto Puff - dar uma laçada na agulha, 
entrar no espaço da carreira anterior, buscar a linha atrás do ponto (repetir isso por 4 vezes no total) 
e depois fechar todas as laçadas que ficarem na agulha de uma só vez, juntas
3.2 - Fazer duas correntinhas e passar para o próximo ponto puff, no espaço seguinte
3.3 - Fazer 20 pontos pu3.3 - Fazer 20 pontos puff no total, sendo um em cada espaço da base e sempre separados por duas 
correntinhas
3.4 - Fechar com ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto puff feito 
3.5 - Arrematar a linha

4 - Fazer 3 correntinhas com a nova cor de linha em um dos espaços de base, e não na cabeça do 
ponto

4.1 - Fazer 3 pontos altos fechados juntos
4.2 - Fazer 2 cor4.2 - Fazer 2 correntinhas 
4.3 - No próximo espaço de base, assim como nos seguintes, fazer 4 pontos altos fechados
juntos e 2 correntinhas
4.4 - Fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinhas das 3 primeiras feitas
4.5 - Arrematar a linha 
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5 - Fazer 4 correntinhas com uma nova cor de linha, mais 2 pontos altos triplos, 2 correntinhas e 3 
pontos altos trilhos em um dos espaços de base

5.1 - No espaço seguinte, fazer 3 pontos altos
5.2 - Nos 2 espaços seguintes, fazer 3 pontos baixos em cada
5.3 - No espaço seguinte, fazer 3 pontos altos
5.4 - No espaço seguinte, fazer 3 pontos altos triplos, duas cor5.4 - No espaço seguinte, fazer 3 pontos altos triplos, duas correntinhas e 3 pontos altos triplos 
(como foi feito no primeiro espaço de base, em seguida repetir a sequência até dar a volta no 
quadradinho)
5.5 - Arrematar a linha e puxar levemente as pontas do quadradinho para ajustar 

6 - Para a junção de um quadradinho no outro para formar o top, colocar dois quadradinhos um em 
cima do outro, com os dois lados avessos para fora, e passar a linha ponto a ponto fazendo a 
costura. 

7 - Para finaliza7 - Para finalizar, fazer as alças (100 correntinhas cada) para fazer a amarração atrás. As franjas são 
opcionais.
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