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CRIAÇÃO E RECEITA: Viviane Bernardon Busatta   
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 2 carreteis de Marítimo – Fio Náutico Fial na cor Branco (03), 1 
carretel na cor Caramelo (22), 1 carretel na cor Marrom (35), agulha de crochê 0,5 mm, 2 
argolas e forro (opcional). 
PONTOS EMPREGADOS: p.: ponto, corr.: correntinha, p.a.: ponto alto, p.b.: ponto baixo, p.bx.: 
ponto baixíssimo;
EXECUEXECUÇÃO: Com o fio Marítimo na cor branco faça 38 corr. e na 1ª carreira faça 1 p.b. para 
cada corr. de base, chegando no início, aumente 4 p.b. dentro do mesmo ponto de base e 
continue com p.b., quando chegar na outra ponta aumente novamente mais 4 p.b. no 
mesmo ponto de base. E assim fazendo nas próximas 5 carreiras (os aumentos distribuir na 
volta), totalizando 8 carreiras de p.b. ao todo. 
PaPara subir, formar o corpo da bolsa, pegue na parte de dentro do ponto e faça um p.b. para 
cada p. de base. Próxima carreira, seguindo o p. de base, fazer 1 laçada e 1 p.b. (puxe o ponto 
por dentro da laçada) e termine o p.b. com o outro ponto que estava na agulha. A 16ª carr. 
com a cor branco, faça 2 carr.  com o mesmo ponto na cor marrom, depois 1 carreira na cor 
branco e 2 carr. na cor caramelo e repetir este padrão de cores, e na 34ª faça mais 8 carr. na 
cor caramelo até o final. 
ALALÇA DA BOLSA: Faça 180 corr. e na 1ª carr. faça 1 p.b. para cada ponto da corr. na cor branco. 
2ª, 3ª e 4ª carr. faça 1 p.b. para cada ponto de base na cor marrom e a última carreira em 1 p.b. 
para cada ponto de base na cor branco. Una as pontas e passe as argolas e prenda na bolsa.
TTASSEL: Com um pedaço de papel mais duro, no tamanho que desejar (este tamanho vai 
definir o tamanho do seu tassel, este foi feito com 15 cm de altura), de 25 voltas ao redor 
deste papel (quanto mais voltas mais cheio fica), com o fio Marítimo. Em uma das 
extremidades pegue um pedaço de fio e passe por dentro do tassel e faça um nó. Tire do 
papel junte as duas partes e, um dedo para baixo do nó, passe o fio várias voltas ao redor, faça 
um nó e arremate, na parte debaixo do tassel corte e queime as pontas para não 
desmanchar. Prenda junto com a argola. Se preferir pode forrar também a bolsa.


