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MATERIAIS NECESSÁRIOS: MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
2 Barbantes Mescla Brilho na cor Branco (03D); Agulha de 2 Barbantes Mescla Brilho na cor Branco (03D); Agulha de 
crochê 3,5 mm; Agulha de bordado; Tesoura.crochê 3,5 mm; Agulha de bordado; Tesoura.
ABREVIAÇÕES:ABREVIAÇÕES: carr.: carreira; corr.: correntinhas; p.a.: ponto alto; p.b.: ponto baixo; p.bx.: ponto  carr.: carreira; corr.: correntinhas; p.a.: ponto alto; p.b.: ponto baixo; p.bx.: ponto 
baixíssimo; p.a.d.f.j.: ponto alto duplo fechado junto.baixíssimo; p.a.d.f.j.: ponto alto duplo fechado junto.
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO: 
1ª carr.: Inicie com um círculo mágico. Suba 6 corr., 1 p.a., 3 corr. Repita até ficar com 4 p.a. separados por 3 1ª carr.: Inicie com um círculo mágico. Suba 6 corr., 1 p.a., 3 corr. Repita até ficar com 4 p.a. separados por 3 
corr. no final feche a carreira com 1 p.bx.corr. no final feche a carreira com 1 p.bx.
2ª carr.: Suba 1 corr. trabalhe usando os espaços de corr. da carr. anterior fazendo 7 p.b. em cada um deles. 2ª carr.: Suba 1 corr. trabalhe usando os espaços de corr. da carr. anterior fazendo 7 p.b. em cada um deles. 
No final feche a carr. com 1 p.bx.No final feche a carr. com 1 p.bx.
3ª carr.: Trabalhe com p.bx. até chegar no 4ª p.b. da carr. anterior. Trabalhe 1 p.b. em cima dele, faça 8 corr. 3ª carr.: Trabalhe com p.bx. até chegar no 4ª p.b. da carr. anterior. Trabalhe 1 p.b. em cima dele, faça 8 corr. 
Prenda no próximo espaço em cima do 4º ponto da carreira anterior. Faça isso até o final da carr. e feche Prenda no próximo espaço em cima do 4º ponto da carreira anterior. Faça isso até o final da carr. e feche 
com p.bx. no ponto baixo que iniciou.com p.bx. no ponto baixo que iniciou.
4ª carr.: Trabalhe dentro das argolas de corr. fazendo 1 p.bx., 3 corr., 10 p.a. em cima do p.b. da carr. 4ª carr.: Trabalhe dentro das argolas de corr. fazendo 1 p.bx., 3 corr., 10 p.a. em cima do p.b. da carr. 
anterior. Faça 1 p.a. e repita isso por toda a volta. No final, feche com 1 p.bx. na 3ª corr. contando de baixo anterior. Faça 1 p.a. e repita isso por toda a volta. No final, feche com 1 p.bx. na 3ª corr. contando de baixo 
para cima.para cima.
5ª carr.: Faça 5 corr., pule 3 pontos de base, no 4º ponto feche com 1 p.b. Faça isso por toda a volta. No 5ª carr.: Faça 5 corr., pule 3 pontos de base, no 4º ponto feche com 1 p.b. Faça isso por toda a volta. No 
último espaço, trabalhe 2 corr. e 1 p.a. pego no mesmo espaço que iniciou a carr. com 1 p.b.último espaço, trabalhe 2 corr. e 1 p.a. pego no mesmo espaço que iniciou a carr. com 1 p.b.
6ª carr.: Trabalhe 6 corr. prenda com 1 p.b. no meio da argolinha seguinte, 8 corr. na argola seguinte faça 4 6ª carr.: Trabalhe 6 corr. prenda com 1 p.b. no meio da argolinha seguinte, 8 corr. na argola seguinte faça 4 
p.a.d.f.j., 8 corr. prenda com 1 p.b. na argola seguinte, repita isso por toda a volta, no final feche com 1 p.bx.;p.a.d.f.j., 8 corr. prenda com 1 p.b. na argola seguinte, repita isso por toda a volta, no final feche com 1 p.bx.;
7ª carr.: Caminhe com p.bx. até o meio da argola seguinte, agora sem dar espaço de corr., na argola 7ª carr.: Caminhe com p.bx. até o meio da argola seguinte, agora sem dar espaço de corr., na argola 
seguinte (onde fez 8 corr.) trabalhe 12 p.a., 1 p.a. em cima dos 4 p.a.d.f.j., 1 ponto pico. Do outro lado da seguinte (onde fez 8 corr.) trabalhe 12 p.a., 1 p.a. em cima dos 4 p.a.d.f.j., 1 ponto pico. Do outro lado da 
argola, repita os 12 p.a., na argola seguinte, prenda com 1 p.b. repita isso por toda a volta, no final feche argola, repita os 12 p.a., na argola seguinte, prenda com 1 p.b. repita isso por toda a volta, no final feche 
com 1 p.bx. e corte o fio.com 1 p.bx. e corte o fio.
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