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Criação e execução – Luciane Mareth para Coats Corrente 
Medidas – circunferência interna aproximada: 52 cm.
Material 
•	 Cisne D’Primeira (nov. 40 g): 2 nov. 00602 (azul-médio), 00143 (azul-real), 00745 (verde-claro);  

00254 (amarelo). 
•	 Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward  de 5,5 mm e 7 mm. 
•	 Ag. Tapestry Corrente Milward nº 22, para aplicar o pompom.
•	 Faz Pompom We Care About de 7 cm.

Abreviaturas e pontos utilizados
•	 ag. – agulha; arrem. - arrematar; aum. – aumentos; carr. – carreira; m.p.a. – meio ponto alto  

(fazer o p. no alto do p. da carr. anterior); trab. – trabalhar; sequência de cores 1: 3 carr. azul-real,  
3 carr. amarelo, 3 carr. verde-claro, 1 carr. azul-real e 1 carr. azul-médio.

Execução
Nota - peça executada com 2 fios juntos, fio duplo, de cima para baixo e em carr. circulares.
 
Gorro: trab. com a ag. de 7 mm e acompanhar a sequência de cores 1. Fazer uma alça com o 
fio azul-real. 1ª carr.: 10 m.p.a. no anel. 2ª carr.: 2 m.p.a. em cada p. da carr. anterior (= 20 p.).  
3ª carr.: *1 m.p.a. em cada p. de base 3 vezes, 2 m.p.a. em 1 p. de base* e repetir de *a* até o final (= 25 p.).  
4ª carr.: distribuir uniformemente 7 aum. na carr. (= 32 m.p.a.); 5ª carr.: distribuir uniformemente 10 aum. na carr.  
(= 42 m.p.a.). A partir daqui, seguir sem aum. até o final da sequência de cores. Com o fio azul-médio, fazer 
um pompom e prender no alto do gorro.
 
Pompom: com o Faz pompom e o fio azul médio, faça o pompom acompanhando as indicações do fabricante. 
Se necessário, aparar ligeiramente os fios deixando o pompom bem regular.

Dica: ao executar o gorro, vá acompanhando a medida desejada durante o trabalho, fazendo mais ou menos 
aumentos.
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