
CRIAÇÃO E RECEITA:CRIAÇÃO E RECEITA: Viviane Busatta Viviane Busatta

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS: 1 Barbante Colorido Extra 100% Algodão nº 6 - um novelo de cada nas cores: Verde  1 Barbante Colorido Extra 100% Algodão nº 6 - um novelo de cada nas cores: Verde 

Bandeira (47) e Vermelho (79); Barbante Tradicional Cru; Agulha de crochê 3,5 mm.Bandeira (47) e Vermelho (79); Barbante Tradicional Cru; Agulha de crochê 3,5 mm.

PONTOS EMPREGADOS:PONTOS EMPREGADOS: p.: ponto; corr.: correntinha; p.a.: ponto alto; p.b.: ponto baixo; p.bx.: ponto baixíssimo; p.: ponto; corr.: correntinha; p.a.: ponto alto; p.b.: ponto baixo; p.bx.: ponto baixíssimo;

EXECUÇÃO:EXECUÇÃO: A peça é formada por 37 motivos hexagonais. É feito dois motivos diferentes intercalados no  A peça é formada por 37 motivos hexagonais. É feito dois motivos diferentes intercalados no 

momento da união (conforme diagrama de união). momento da união (conforme diagrama de união). 

1º MOTIVO:1º MOTIVO: Com o fio na cor natural começar com 5 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel, em seguida  Com o fio na cor natural começar com 5 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel, em seguida 

faça 12 p.a. dentro do anel. A 3ª carr. na cor vermelho, faça 2 p.a. e remate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e remate faça 12 p.a. dentro do anel. A 3ª carr. na cor vermelho, faça 2 p.a. e remate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e remate 

os dois juntos no mesmo p. de base, 3 corr. e repita os 2 p. juntos, até formar 6 blocos de pontos. Na 4ª carr. na os dois juntos no mesmo p. de base, 3 corr. e repita os 2 p. juntos, até formar 6 blocos de pontos. Na 4ª carr. na 

cor verde em cada espaço de base, faça 2 p.a. e remate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e remate os dois juntos no cor verde em cada espaço de base, faça 2 p.a. e remate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e remate os dois juntos no 

mesmo espaço de base, em toda a carr.  e na 5ª carr. na cor natural (nesta carr. será unido os motivos – siga o mesmo espaço de base, em toda a carr.  e na 5ª carr. na cor natural (nesta carr. será unido os motivos – siga o 

gráfico). Rem. o fio.gráfico). Rem. o fio.

2º MOTIVO:2º MOTIVO: Com o fio na cor natural começar com 5 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel, em seguida  Com o fio na cor natural começar com 5 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel, em seguida 

faça 12 p.a. dentro do anel. A 3ª carr. na cor verde, faça 2 p.a. e arremate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e arremate faça 12 p.a. dentro do anel. A 3ª carr. na cor verde, faça 2 p.a. e arremate os dois juntos, 3 corr. 2 p.a. e arremate 

os dois juntos no mesmo p. de base, 3 corr. e repita os 2 p. juntos, até formar 6 blocos de pontos. Na 4ª carr. na os dois juntos no mesmo p. de base, 3 corr. e repita os 2 p. juntos, até formar 6 blocos de pontos. Na 4ª carr. na 

cor vermelha em cada espaço de base, faça 2 p.a. e arremate os dois juntos 3 corr. 2 p.a. e arremate os dois cor vermelha em cada espaço de base, faça 2 p.a. e arremate os dois juntos 3 corr. 2 p.a. e arremate os dois 

juntos no mesmo espaço de base, em toda a carr.  e a 5ª carr. na cor natural (nesta carr. será unido os motivos – juntos no mesmo espaço de base, em toda a carr.  e a 5ª carr. na cor natural (nesta carr. será unido os motivos – 

siga o gráfico). Rem. o fio.siga o gráfico). Rem. o fio.

Fazer 24 motivos hexagonais nº 1 e 13 motivos hexagonais nº 2 e uni-los entre si durante a execução da 5ª carr.   Fazer 24 motivos hexagonais nº 1 e 13 motivos hexagonais nº 2 e uni-los entre si durante a execução da 5ª carr.   

como mostra o gráfico e o diagrama.como mostra o gráfico e o diagrama.

BICO DE ACABAMENTO:BICO DE ACABAMENTO: Na cor vermelho, faça 1 p.b. 3 corr., 1 p.b. em volta de toda da peça. Rem. o fio.  Na cor vermelho, faça 1 p.b. 3 corr., 1 p.b. em volta de toda da peça. Rem. o fio. 

Na cor verde, na alça da carreira anterior fazer 1 p.b. 2 corr. e 2 p.a. à volta toda, terminando com 1                            Na cor verde, na alça da carreira anterior fazer 1 p.b. 2 corr. e 2 p.a. à volta toda, terminando com 1                            

p.bx. na união do fio. Rem. o fio.p.bx. na união do fio. Rem. o fio.
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