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Receber material

RECEITAS

Blusa Precioso Crochê

DESCRIÇÃO

6 novelos Círculo Precioso cor 575 (púpura); 
Agulha para crochê Círculo nº3,5mm; 
Agulha para tapeçaria Círculo; 
Papel vegetal; 
Lápis; 
Tesoura.
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Tamanho: 38/40

Pontos utilizados no crochê:

Abreviaturas:

Amostra:

Execução:

Roseta (A) –

Roseta (B) –

Costas –

Frente –

Manga –

Montagem e acabamento –

Gola –

EXECUÇÃO

Artesã:

corr.: correntinha, p.bx.: ponto baixíssimo, p.b.: ponto baixo, p.a.: ponto alto, 2 p.a.c.: 2 pontos
altos cruzados, Roseta (A) – siga os diag. 1, Roseta (B) – siga os diag. 2, ponto fantasia (A) – siga
os diag. 3. 

p.: ponto, pts.: pontos, nov.: novelo, carr.: carreira, ag.: agulha, trab.: trabalhe, v.: vezes, rem.:
rematar, diag.: diagrama, rep.: repetição ou repetições. 

Roseta (B) – 8x8cm, na ag. nº 3,5mm. 

trans�ra os moldes para o papel vegetal para usar como referência na execução da peça.
Observe as setas no esquema de medidas com a indicação do sentido do trabalho.

Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e inicie o motivo fazendo o anel
mágico. 1ª carr.; 4 corr., *2 p.a., 1 corr*, rep. de *a* por mais 6 (v.), 1 p.a., 1 p.bx. para fechar a
carr.. Da 2ª até a 15ª carr. continue seguindo o diag. 1. Trab. em carr. circulares e feche cada
carr. com 1 p.bx.. Rem. o motivo e reserve a peça.

Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e inicie o motivo fazendo o anel
mágico. 1ª carr.; 4 corr., *2 p.a., 1 corr*, rep. de *a* por mais 5 (v.), 1 p.a., 1 p.bx. para fechar a
carr.. Da 2ª até a 4ª carr. continue seguindo o diag. 2. Trab. em carr. circulares e feche cada
carr. com 1 p.bx.. Rem. o motivo e reserve-o. Faça outro motivo igual e reserve-o.

Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e inicie a peça pela barra com um
cordão de 42cm em corr., sobre este cordão trab. no p. fantasia (A) acompanhando o diag. 3,
os pts. de rep. e o molde. À 9cm de comprimento desde o inicio centralize e roseta (A)
prendendo com p.bx., continue no p. fantasia (A) nas laterais e parte superior da roseta,
observe o esquema de medidas. Trab. em carr. de ida e volta. À 55cm de comprimento desde
o inicio rem. a peça e reserve-a.

Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e inicie a peça pela barra com um
cordão de 42cm em corr., sobre este cordão trab. no p. fantasia (A) acompanhando o diag. 3,
os pts. de rep. e o molde. Trab. em carr. de ida e volta. À 55cm de comprimento desde o inicio
rem. a peça e reserve-a.

Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e inicie a peça pelo punho com um
cordão de 24cm em corr., sobre este cordão trab. no p. fantasia (A) acompanhando o diag. 3,
os pts. de rep. e o molde. Trab. em carr. de ida e volta. À 46cm de comprimento centralize a
roseta (B) prendendo com p.bx., continue no p. fantasia (A) nas laterais como se apresenta no
esquema. À 57cm de comprimento desde o inicio rem. a peça. Faça a outra manga igual e
reserve-as 

Com a ag. de tapeçaria e o �o Precioso na cor vinho feche as laterais (40cm) deixando a
abertura das cavas de (15cm). Una os ombros (9cm), feche as mangas e costure-as ao redor
das cavas. Use a ag. de crochê de 3,5mm e o �o Precioso na cor vinho e trab. ao redor do

decote a gola no p. fantasia (A) acompanhando o diag. 3 e os pts. de rep.. Trab. em carr.
circulares e feche cada carr. com 1 p.bx.. À 15cm de comprimento desde o inicio rem. a peça.

Nilla Vieira Criações
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