RECEITA
EXECUÇÃO E RECEITA: Letícia Montoro
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Fio Belle Soft, 2 novelos na cor Caramelo (22); Agulha de crochê
nº5 mm, agulha de bordado, tesoura.
ABREVIAÇÕES: corr.: correntinha, carr.: carreira, p.b.: ponto baixo, p.a.:

ponto alto, rep.:

repetição, p.bx.: ponto baixíssimo.
EXECUÇÃO
FUNDO DA BOLSA:
1ª Carr.: Faça 41 corr., volte na corr. de número 38 com 1 p.a., trabalhe 1 p.a. para cada ponto de
base, no último ponto da carr., trabalhe mais 4 p.a., usando o mesmo espaço de base, trabalhe
agora no outro lado da corr. no último ponto, faça mais 4 p.a., (os dois lados precisam ﬁcar
com a mesma quantidade de pontos) feche a carr., com 1 p.bx.,
2ª Carr.: 3 corr., trabalhe 1 p.a., para cada p.a., de base (Lateral em cima dos 5 p.a.) 1 ponto, 1
p.a. 2 pontos, 2 p.a., 3 pontos, 3 p.a., 4 pontos, 2 p.a., 5 pontos 1 p.a., complete a carreira rep. a
parte reta e na outra lateral rep. o passo a passo, no ﬁnal feche a carr. com 1 p.bx.
LATERAL DA BOLSA: Ponto tombadinho Circular
Ponto Tombadinho circular, faça 3 corr., no mesmo espaço de base faça 2 p.a., pule 2 p.a. de
base e no terceiro prenda com 1 p.b. no mesmo lugar que prendeu o p.b., suba 2 corr. 2 p.a.
rep. por toda a volta, no ﬁnal da carr. prenda com 1 p.b. no mesmo lugar que começou,
caminhe com p.bx. até chegar em cima da primeira corr. faça 2 p.a. usando de base as corr. do
ponto da frente, 2 corr. no mesmo espaço 1 p.b., rep isso por toda a volta. Todo o trabalho será
feito dessa forma, até chegar no tamanho desejado. Para ﬁnalizar, faça 3 carr. de p.b. corte e
queime a ponta do ﬁo.
ALÇA: Ponto baixo em Relevo
Trabalhe um cordão de corr. até dar a medida de 88 cm, volte na 2ª corr. fazendo pb., trabalhe
1 p.b. pra cada corr. de base, no ﬁnal da carr. faça 1 corr. vire o trabalho e volta fazendo p.b.
para cada ponto de base pegando apenas nas alças de trás, dessa forma seu ponto ﬁcará em
revelo. Trabalhe dessa forma até ﬁcar com 7 carr. corte o ﬁo deixando sobra para a costura,
coloque o ﬁo na agulha de bordado, dobre o trabalho ao meio (de cumprido) e costure um
lado ao outro, depois costure a alça na bolsa, corte e queime o ﬁo.
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