
CONJUNTO
SAIA + CROPPED

CRIAÇÃO E RECEITA: Viviane Bernardon Busatta
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 7 novelos de Extra Look 100% Algodão cor Natutal 
(98); Agulha de Crochê 1,75 mm, bojo, botões.
PONTOS EMPREGADOS: corr.: correntinha; p.: ponto; p.a.: ponto alto; p.b.: ponto 
baixo;
EXECUÇÃO
SAIA: O tamanho da peça desenvolvida nessa receita é equivalente ao tamanho P. 
Você pode fazer no tamanho desejado aumentando o número de pontos e 
carrreiras, conforme achar necessário.
Na cintura, faça 340 corr., trabalhando em ponto alto, seguindo a carreira de base 
por 6 carreiras. Na 7ª carreira, nas pontas deixe sem fazer 66 pontos cada lado e os 
pontos centrais trabalhe: *6 corr. e prenda com um p.b. no quarto ponto de base, 
mais 6 corr. e prenda dentro do quarto ponto de base com 2 p.a. 3 corr., 2 p.a., 6 
corr. e segue repetindo este padrão até deixar 66 pontos sem fazer. Na 2ª carreira 
faça 6 corr., um p.b., no meio da primeira alça, mais 6 corr. e um p.b. 
no meio da segunda alça e no meio dos p.a. faça 2 p.a., 3 corr. e  2 
p.a. até o final da carreira. Repita as duas carreiras até o tamanho 
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desejado. A cada 15 cm, aumente 4 motivos na mesma carr. dividindo os aumentos 
para que fiquem em distâncias iguais um do outro (aumento: dentro de uma alça, faça 6 
corr., 2 p.a., 3 corr., 2 p.a., 6 corr. e segue normal o restante dos pontos), para que fique 
mais larga e dê movimentos a saia. Ao término do trabalho, na duas laterais trabalhe 6 
corr., 1 p.b., 6 corr. e 1 p.b. por 7 carr. Finalize com p.b. ao redor de todo o seu trabalho 
para dar um acabamento.
EXECUÇÃO
CROPPED COM BOJO: Faça 20 corr. mais 3 corr. para fazer p.a., e seguir um p.a. para cada 
corr. de base. Quando chegar no final da corr. no mesmo p. de base faça 2 p.a. 2 corr. e 2 
p.a. e continue seguindo um p.a. para cada corr. de base até o final. Na próxima carreira 3 
corr. que já forma um p.a. e segue com a carreira anterior, cada ponto de base um p.a., 
quando chegar no espaço das 2 corr. fazer 2 p.a., 2 corr. e 2 p.a. (dentro do espaço) e siga o 
ponto de base em p.a. e assim faça um total de 10 carreiras. Ao redor do bojo faça uma 
carr. de 2 p.b. no mesmo lugar. Para juntar o bojo com a parte do crochê, colocar esta em 
cima do bojo e fazer uma carr. de p.b. pegando a parte do bojo e crochê juntos. Faça 2 
bojos iguais. 
Com os 2 bojos prontos, una deixando a abertura na frente. Cuidado para ficar os lados 
certos do bojo. 
Na parte que ficará atrás do bojo, faça 102 corr. para unir um ao outro (parte da costas). 
Após unir os bojos, na parte inferior do mesmo (na frente do bojo), faça p.a. seguindo o p. 
de base por 3 carreiras.
Em seguida trabalhe: *5 corr. e prenda no quarto ponto de base com 1 p.b., mais 5 corr. e 
prenda no quarto p. de base com 2 p.a., 2 corr., 2 p.a., e 5 corr. e siga repetindo este padrão 
até terminar a carreira. Na segunda carreira faça 5 corr.,  um p.b., no meio da primeira 
alça, mais 5 corr. e um p.b. no meio da segunda alça e no meio dos p.a. faça 2 p.a., 2 corr., 2 
p.a. até o final da carreira. Repita as duas carreiras por 10 cm ou até o tamanho desejado. 
Arremate com p.b. para dar um acabamento na peça. Na parte da frente, lateral, faça 3 
p.a. no mesmo p. de base e 1 corr. e assim faça ao redor de todo o bojo também por 3 
carreiras e para dar um acabamento faça 3 corr. e 2 p.a. no mesmo p. de base e no espaço 
da corr. de base, prenda com 1 p.b. e assim faça ao redor de toda peça. Faça um cordão (o 
cordão pode ser de corr. ou torcido) para passar na carreira do meio dos p.a. abaixo do 
bojo. Se preferir, faça um Tassel ou coloque uma ponteira. Fixe os botões (as casinhas dos 
botões serão os espaços do ponto).

 Com um pedacinho de papelão, no tamanho que desejar (este tamanho vai TASSEL:
definir o tamanho do seu tassel), dê umas 25 voltas ao redor do papelão (quanto mais 
voltas mais cheio fica), com a linha. Em uma das extremidades pegue um pedaço de 
linha passe por dentro do tassel e faça um nó. Tire do papelão, junte as duas partes e um 
dedo para baixo do nó dê várias voltas ao redor, faça um nó e arremate, na parte debaixo 
do tassel corte e prenda nas pontas do cordão.
Para fazer as tiras, faça 124 corr. e mais 3 corr. que forma um p.a. e seguindo o p. de base, 
faça 3 p.a., 1 corr., 3 p.a., e 1 corr. até o final da carreira, e outro lado da carreira repetir esta 
sequência cuidando para que fique intercalado os espaços. Faça p.b. ao redor de toda a 
tira, de modo que fique 2 tiras iguais. Costure as tiras na parte de cima do bojo e na parte 
das costas.
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