Receitas

Blusa preta
Princesa Moda

Nível Médio

Pontos
crochet:

empregados

no

Materiais utilizados:
•
Fio Princesa Moda da
Incomfio cone com 500
mts: 1 cone em cada cor: 3502
(verde limão), 3505 (amarelo
bebê), 3518 (amarelo ouro),
3540 (marrom café), 3509
(bege claro) e 3548 (flanela);
3 cones na cor 3521 (preto).
•
1 agulha de crochet
2,5mm.
•
1 régua com 3 cm de
largura.

•
•
•
•
•
•
•

Correntinha (corr)
Ponto baixíssimo (pbx)
Ponto baixo (pb)
Ponto alto (pa)
Ponto alto duplo (pad)
Arremate (arrem)
Carreira (car)

Como fazer:
Quadrados: Comece pelo
centro, com um fio colorido,
faça 5 corr, feche o círculo
com 1 pbx laçando a 1ª
corr. Trabalhe ao redor

acompanhando o diagrama 1. Lace a régua para confeccionar
cada pb da 2ª car formando as alças. Com o fio preto trabalhe
ao redor formando o quadrado. Faça 80 quadrados distribuindo
as cores aleatoriamente e unindo-os entre si de acordo com o
modelo para formar a blusa.
Para a barra, com o fio preto faça 15 corr, 1 pa laçando a 5ª corr a
contar da agulha, 1 pa laçando cada corr. Trabalhe car de pa até
obter 108 cm, arrem. Una as extremidades e reserve.
Na barra da blusa, com o fio preto trabalhe ao redor
acompanhando o diagrama 2. Em seguida, ainda com o fio
preto, trabalhe ao redor acompanhando o diagrama 3 e unindo
a faixa da barra.
Para a união da pala, prenda o fio preto com 1 pbx no quadrado
da manga, faça 10 corr e trabalhe 1 car de pa sobre 4 quadrados da
blusa, faça mais 10 corr e arrem com 1 pbx no quadrado da outra
manga. Trabalhe da mesma maneira na base dos 4 quadrados da
pala unindo à blusa com pb de acordo com o modelo.
Com o fio preto trabalhe 1 car de pb ao redor do decote e dos
punhos.
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Legenda
- corr
- pbx
- pb
- pa
- pad
- início do trabalho
- final do trabalho
- união com pb

Solicite as receitas pelo site ou pelo
email: receitas@incomfio.com.br
www.incomfio.com.br
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