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Material

 

2 novelos de Verano verde bandeira (612)

Ag. para crochê Círculo nº 3mm

6 pontas douradas de acabamento para bijuteria.

 

 

 

Tamanho: Único 

 

 

 

Ponto utilizado

 

Correntinha (corr.). Ponto baixíssimo (p.bxmo.): Introduza a ag.,
laç., puxe o p. e passe diretamente no p. da ag.. Ponto baixo (p.b.):
introduza a ag., laç., puxe o p. e com outra laç., rem. todos os p..
 Ponto alto (p.a.): laç., introduza a ag., laç., puxe o p. laç., rem., 2 p.
e com outra laç., rem. todos os p.. Calça frente/costas: siga o
gráfico correspondente. Bustiê: siga o gráfico. Picô: siga o gráfico.

 

 

 

Amostra – Um quadrado de 10 cm em p.a. com a ag. nº 3mm = 28 p. x 18 carr.

 

 

 

Execução

 

Calça – Frente – Faça uma corr. de 25 p. mais 3 corr. para virar e trabalhe seguindo o gráfico correspondente. Trabalhe de
* a * 5 vezes, completando um total de 12 arcos. Costas – Trabalhe seguindo o gráfico correspondente usando a mesma
corr. do início da frente. Faça o mesmo nº de arcos da frente e rem.. Faça 2 corr. de mais ou menos 200 cm de
comprimento cada corr.. Passe uma corr. em formato de cadarço entre os p. da lateral frente e costas passando de um
lado para o outro a partir da última carr. de cada parte, deixando as pontas da corr. para baixo. Prenda um acabamento
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dourado em cada ponta da corr.. Bustiê – Faça uma corr. de aproximadamente 190 p. mais 3 corr. para virar e trabalhe
seguindo o gráfico. Use os dois lados da corr. do inicio para a 1ª parte do trabalho (veja gráfico.). Terminado o bustiê
continue o p. da alça repetindo de * a * mais 16 vezes. Prenda a alça na parte das costas a 10 cm do inicio do bojo do
bustiê. Faça a toda volta das cavas, ao longo de cada lado das alças nas costas e decote do bustiê uma carr. de picô
seguindo o gráfico. Faça uma corr. de mais ou menos 120 cm de comprimento. Passe esta corr. em formato de cadarço,
passando de um lado para o outro, na frente do decote a partir do inicio do bojo do bustiê, deixando as pontas da corr.
para baixo. Prenda um acabamento dourado em cada ponta da corr.
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