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Criação e execução – Sandra Coatti para Coats Corrente 

Tamanho: Único

Material:
Fio Camila Mais (nov. 170 m): 1 nov. na cor 00025 (rosa).

Materiais adicionais:
Ag. para crochê Corrente Milward de 3,5 mm; 
1 grampo de 7 cm.

Camila

Crochê

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos utilizados

a– alça(s);  ag. – agulha; arrem. – arrematar; carr. – 

carreira; corr. – correntinha; j. – juntos (as); nov. – novelo; 

p. – ponto; p.b. – ponto baixo; p.bx. – ponto baixíssimo; 

picô – 3 corr. e 1 p.bx. na 1 dessas corr.; trab. – trabalhe; 

v. – vez(es).

Execução do crochê de grampo 

Manipular o grampo 

Trabalhar com as pontas do grampo voltadas para 

cima. Assim que o grampo estiver recoberto, desenfiar 

todos os fios, recolocar os 2 ou 3 últimos fios no grampo 

e continuar assim até o comprimento indicado nas 

instruções. 

Atenção: o segredo do crochê de grampo é virar o 

grampo. Se você nunca fez um trabalho com grampo, 

exercite um pouco antes de começar para “pegar o 

jeito”.  

O PONTO BÁSICO é o p.b. 

Figura 1: prender o fio na agulha de crochê como se 

fosse começar uma corr. Em seguida, fazer uma alça em 

torno do grampo: o fio sai da frente do grampo e passa 

por trás do grampo.  

Figuras 2 e 3: com a agulha de crochê, pegar o fio que 

está atrás das hastes do grampo e puxá-lo pelo p. que 

está na agulha. Agora vem o momento mais importante 

desta técnica: girar o grampo da direita para a esquerda 

dando uma volta com o fio ao redor da outra haste do 

grampo. Para que o ponto não escape da ag., deve-

se passar a haste da ag. por trás da haste de trás do 

grampo antes de realizar o giro do grampo. Girar a 

haste dessa maneira em todos os p. Em pouco tempo 

esse movimento torna-se automático.  

Figura 4: puxar uma alça sob os 2 fios para o primeiro 

p.b.. Cuidado! Sempre manter os p.b. bem no centro do 

grampo para que as alças tenham o mesmo tamanho. 

Atenção! Fazer os p.b. com tensão bem regular, 

apertados.

 Execução

Tiras em grampo: cada motivo é composto de uma 

tira com 30 a. de cada lado. No final da tira, feche 

em círculo com 1 p.bx. e deixe à espera. Passe um fio 

separado pelas alças internas e amarre junto. 

Volte ao fio que está à espera, suba com 1 

p.bx., suba 7 corr., faça 1 p.b. pegando 5 a.j., 

1 picô e mais 1 p.b. nessas mesmas a. Siga 

o digrama, formando as pontas do motivo. 

No final, arrem.. Faça mais 8 motivos iguais a 

este e una-os ao motivo anterior com p.bx., 

seguindo a ilustração
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1 2 3 4

Exemplo da tira em crochê de grampo

Crochê de grampo - Ponto baixo Legenda
= p.bx.
= corr.
= p.b.

Esquema de união entre as estrelas

35 cm

52 cm


