RECEITAS

Cachecol com Bolso Grega
DESCRIÇÃO
Materiais:
5 novelos de Batik (100g) na cor 9509 (granito);
Agulha para crochê Círculo 3,5 mm;
Agulha para tapeçaria Círculo;
Papel vegetal;
Lápis; Tesoura.
EXECUÇÃO
Pontos utilizados no crochê:
Corr.: correntinha, p.bx.: ponto baixíssimo, p.b.: ponto baixo, p.a.: ponto alto, p.a.r.f.: ponto alto em relevo pegando pela frente do p. da carr. anterior,
p.a.r.a.: ponto alto em relevo pegando por trás do p. da carr. anterior, elo: 3 corr., 1 p.a..
Abreviaturas:
P.: ponto, pts.: pontos, nov.: novelo, carr.: carreira, ag.: agulha, trab.: trabalhe, diag.: diagrama, acomp.: acompanhando, comp.: comprimento, rem.:
rematar, rep.: repetição.
Amostra:
Um quadrado de 10 cm em p.a na ag. de 3,5 mm = 12 pts. x 10 carr..
Execução:
Trans ra os moldes para o papel vegetal para usar como referência na execução da peça. Observe as setas no esquema de medidas com a indicação
do sentido do trabalho.
Cachecol:
Use a ag. de crochê de 3,5 mm e o o Batik na cor granito inicie a peça pela parte inferior em carr. de ida e volta. Trab. um cordão com 32 elos, sobre
este cordão trab. no p. fantasia (A) acomp. o diag. 1 e os pts. de rep.. À 170 cm de comp. do início rem. o o e reserve a peça.
Bolso:
Use a ag. de crochê de 3,5 mm e o o Batik na cor granito inicie a peça pela parte inferior em carr. de ida e volta. Trab. um cordão com 22 elos, sobre
este cordão trab. no p. fantasia (A) acomp. o diag. 1 e os pts. de rep. por (20 cm). Finalize a borda do bolso no p. fantasia (B) acomp. o diag. 2 da (1ª à
3ª carr.). À 23 cm de comp. do início rem. o o. Faça o outro bolso e igual e reserve-os.
Montagem e acabamento:
Use a ag. de tapeçaria e prenda os bolsos sobre o cachecol como se apresentam no esquema.
Franja:
Para cada nó corte 3 os no comp. de (42 cm) cada, dobre-os ao meio, prenda-os amarrando-os no cachecol com um nó. Total de 32 nós na parte
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superior e 32 nós na parte inferior.
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