
 

Luva de Crochê sem Dedos 

Material 

Fio de lã PREMIER (CÍRCULO) 

Agulha de crochê 2 e 2,5 mm 

 

Tamanho – único 

* Caso deseje fazer um tamanho maior, sugiro aumentar o tamanho da agulha ou utilizar uma lã mais 

grossa, como a mollet ou amiga. 

*Caso deseje fazer um tamanho infantil, faça menos carreira no quadrado. 

 

Amostra – faça um quadradinho de crochê conforme a receita até medir 9,5 cm (de cada lado). 

 

Sugestão 

Para essa receita é necessário fazer quatro (4) quadrados de crochê (squares), sendo dois para cada 

luvinha (frente e verso). Conforme as fotos, sugiro fazer o quadradinho da frente com troca de cores, e o 

quadradinho que ficará por trás em uma única cor. Mas é só uma sugestão! Use a criatividade!! 

 

 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/856317316635402743/


 

**Para essa parte da receita (quadradinhos) utilize a agulha nº 2. 

** Início – faça um anel mágico ou 4 correntinhas e feche em círculo. 

1ª carr – (lado direito do trabalho) – faça 3 correntes para subir 
(conta-se como o 1º ponto alto) e mais dois pontos altos + 2 
correntinhas (de espaço) + 3 pontos altos + 2 correntinhas + 3 
pontos altos + 2 correntinhas, formando 4 conjuntos de 3 
pontos altos intercalados por duas correntinhas. Feche com um 
ponto baixíssimo. 

 
2ª carr  (avesso do trabalho) – inicie no espaço com as duas 
correntinhas, fazendo 3 correntinhas (1º ponto alto)+2 pontos 
altos + 2 correntinhas + 3 pontos altos (formará um leque). No 
próximo espaço, repita novamente = 3 pontos altos + 2 
correntinhas + 3 pontos altos. Faça isso nos quatro espaços e 
feche com um ponto baixíssimo. 
ATENÇÃO: faça troca de cores se esse for o quadrado para 
frente da luvinha. 
  

3ª carr – inicie no espaço do leque, com 3 correntinhas + 2 
pontos altos + 2 correntinhas + 3 pontos altos. No próximo 
espaço (entre os leques) faça 3 pontos altos. No próximo leque, 
faça 3 pontos altos + 2 correntinhas + 3 pontos altos. Siga dessa 
forma até finalizar esse carreira com um ponto baixíssimo. 
ATENÇÃO: Faça troca de cores se esse for o quadrado para 
frente da luvinha. 

 

4ª e 5ª carr – repetir a 3ª carreira. 
ATENÇÃO: Faça troca de cores se esse for o quadrado para 
frente da luvinha. 
 

 
 

FAÇA O SEGUNDO QUADRADINHO PARA A PARTE DE TRÁS DA LUVINHA. 
Nessa parte, como sugestão, faço apenas de uma única cor. 
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Unindo os quadradinhos – FRENTE COM VERSO 

 

 

ATENÇÃO: No lado em que ficará a abertura do dedão, una apenas um leque de cada lado, deixando os três lequinhos 

do meio abertos. 

 

 

PUNHO 

1ª carr – Pela frente do trabalho, na união dos quadradinhos prenda o fio, e 
faça 15 correntinhas. Pule o primeiro ponto da correntinha, e faça um ponto 
baixo em cada ponto dessa correntinha. Prenda com um ponto baixíssimo na 
base da luvinha. Vire o trabalho. Faça um ponto baixo prendendo na base da 
luvinha. 
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2ª carr – Faça um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, pegando 
apenas a argolinha de trás de cada ponto (para dar o efeito sanfona). Prenda 
sempre (cada carreira) na base da luvinha. Vire o trabalho. Faça um ponto 
baixo prendendo na base da luvinha para iniciar a próxima carreira. 

 

3ª carr – Faça um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, pegando 
apenas a argolinha de trás de cada ponto (para dar o efeito sanfona). Prenda 
sempre (cada carreira) na base da luvinha. Vire o trabalho. Faça um ponto 
baixo prendendo na base da luvinha para iniciar a próxima carreira. 

Repita a 2ª e 3ª carreiras por toda a volta da luvinha até finalizar essa parte do 
punho, unindo a última carreira e a primeira com pontos baixíssimos. 

 

 

ACABAMENTO DA PARTE SUPERIOR 

Prenda o fio na parte de cima da luvinha e repita as instruções do punho, só 
que ao invés de 15 correntinhas, FAÇA APENAS 4. 

 
 

ACABAMENTO DO DEDÃO 

Prenda o fio no canto do buraco deixado para o dedão e repita as instruções do 
punho, só que ao invés de 15 correntinhas, FAÇA APENAS 4. 

 

 

 Trabalho finalizado!! 

Faça o outro par! 
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