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RECEITA:RECEITA: Letícia Montoro. Letícia Montoro.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

ABREVIAÇÃO:ABREVIAÇÃO: Corr.: correntinha. Corr.: correntinha.

EXECUÇÃO:EXECUÇÃO:
1ª parte: Inicie fazendo 1 cordão com 3 corr., volte na 2ª corr. e faça 1 laçada, segure na 1ª parte: Inicie fazendo 1 cordão com 3 corr., volte na 2ª corr. e faça 1 laçada, segure na 
agulha, volte na 1 corr e faça uma laçada, segure na agulha, ficará com 3 laçadas na agulha, volte na 1 corr e faça uma laçada, segure na agulha, ficará com 3 laçadas na 
agulha, derrube 2 laçadas da agulha (cuidado para não deixar elas se desfazer), agulha, derrube 2 laçadas da agulha (cuidado para não deixar elas se desfazer), 
trabalhe cada laçada individualmente.trabalhe cada laçada individualmente.
Fique com 1 laçada na agulha, pegue o fio que vem do novelo (ou cone) e passe por Fique com 1 laçada na agulha, pegue o fio que vem do novelo (ou cone) e passe por 
dentro dela como se fosse fazer 1 corr. pegue agora a segunda laçada e repita o dentro dela como se fosse fazer 1 corr. pegue agora a segunda laçada e repita o 
mesmo processo, agora com a terceira laçada, novamente tire 2 laçadas da agulha e mesmo processo, agora com a terceira laçada, novamente tire 2 laçadas da agulha e 
repita o passo a passo, faça isso até chegar na metragem que deseje para seu desenho repita o passo a passo, faça isso até chegar na metragem que deseje para seu desenho 
ou nome escolhido.ou nome escolhido.
2ª parte: Ao chegar na metragem necessária para seu trabalho, arremate o fio e passe o 2ª parte: Ao chegar na metragem necessária para seu trabalho, arremate o fio e passe o 
arame por dentro dos pontos sem deixar aparecer nas laterais (isso requer um pouco arame por dentro dos pontos sem deixar aparecer nas laterais (isso requer um pouco 
de paciência pois enrosca bastante), depois de passar o arame em todo o trabalho, de paciência pois enrosca bastante), depois de passar o arame em todo o trabalho, 
modele ele em cima do seu molde (escrita em cima de uma folha ou a mão livre).modele ele em cima do seu molde (escrita em cima de uma folha ou a mão livre).
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