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Criação : Jessica Costa 
Execução: Suzete Lemos

Tamanho: único

Material:

Cisne Acalanto (nov. de 100g), 1 nov.  de cada nas cores: 00229 (cinza) 
e 04469 (bege).

Materiais adicionais:

Ag. para crochê de alumínio anodizado Corrente Milward de 3mm
Ag., Tapestry Corrente Milward nº18, para a costura.
Tesoura.

Cisne

Crochê

Acessóriio

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

Ag. – agulha, nov. – novelo, trab. – trabalhe, carr. – 

carreira, rep. – repetição, corr. – correntinha, p.bx. – 

ponto baixíssimo, dim. – diminuição, p.b. – ponto baixo, 

m.p.a. – meio ponto alto p.a. – ponto alto, p. fantasia– 

acompanhar o diagrama: 1.. 

Execução 

Gorro - com a ag., de  crochê e o fio  Cisne Acalanto 

na cor cinza, inicie a peça pela borda da cabeça. Faça 

um cordão de 84 corr. (57cm), e trab., no p., fantasia 

acompanhando o diagrama 1. dim., para cada lado 

da peça 1 p., (7 vezes), no centro da peça em carr., 

alternada dim 1 p. (4 veze). À 29cm de comprimento 

desde o início arremate o fio deixando uma sobra de 

aproximadamente 30cm para a costura. Transpasse este 

fio na ag. Tapestry nº 18 e costure os 16cm demarcados 

no esquema. Esta costura ficará centralizada na parte 

detrás da cabeça. Use a ag., de  crochê e o fio  Cisne 

Acalanto na cor cinza, trab., na parte detrás do gorro 

uma carr., de p.b., ao fazer esta carr., dim., 1 p., (9 vezes) 

na parte central (encaixe ao redor da nuca).

 

Aba - com a ag., de  crochê e o fio  Cisne Acalanto na 

cor bege, inicie a peça pela lateral esquerda, faça um 

cordão de 12 corr., 1ª carr.: 3 corr., 11 p.a., da 2ª até 

atingir 72cm de comprimento siga o diagrama 2 e o p., 

de rep.. Após o termino desta etapa faça a ponta da 

aba acompanhando o diagrama 4 da 1ª até a 6ª carr. Na 

lateral direita da aba à 5cm de distancia da lateral inicie 

a parte interna da aba acompanhando o diagrama 3 da 

1ª até a 5ª carr. Após o termino desta etapa faça a outra 

ponta acompanhando o diagrama 4 da 1ª até a 6ª carr. 

OBS: ao subir com a 1ª carr., do diagrama unir a lateral 

da aba na 5ª carr., da parte interna da aba. Formando 

lateral direita da aba à 5cm de distancia da lateral inicie 

a parte interna da aba acompanhando o diagrama 3 da 

1ª até a 5ª carr. Após o termino desta etapa faça a outra 

ponta acompanhando o diagrama 4 da 1ª até a 6ª carr. 

OBS: ao subir com a 1ª carr., do diagrama unir a lateral 

da aba na 5ª carr., da parte interna da aba. Formando 

um anel para a passagem da outra ponta ao vestir o 

gorro. Montagem: use o fio Acalanto na cor cinza e ag., 

Tapestry nº 18 costure a aba ao redor do gorro. 

Orelhas – parte externa - com a ag., de  crochê e o 

fio  Cisne Acalanto na cor cinza, inicie a peça com um 

cordão de 2 corr., 1ª carr.: 3 corr., 6 p.a., da 2ª até a 4ª 

carr., continue seguindo o diagrama 5. 

Arremate o fio deixando uma sobre de aproximadamente 

30cm para a costura. – parte interna - com a ag., de  crochê 

e o fio  Cisne Acalanto na cor bege, inicie a peça com 

um cordão de 1 corr., 1ª carr.: 3 corr., 5 p.a., da 2ª até a 

3ª carr., continue seguindo o diagrama 6, arremate. Agora 

encaixe a parte interna da externa e trab., na parte curva da 

peça unindo-as com uma carr., de p.b. Coloque dentro da 

orelha o enchimento. e costure-a usando a ag. Tapestry nº 

18 e o fio Acalanto na cor cinza no gorro. Repita o mesmo 

procedimento para fazer a outra orelha.

p.a.r.a.

p.a.r.d.

p.b.
p.bx.
corr.

m.p.a.

p.a.

Legenda

sentido do trabalho
diminuição
início
arremate
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Diagrama 1 - ponto fantasia
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Diagrama 2 - Aba Diagrama 3 - Parte interna da aba
Diagrama 4 - 
Pontas da aba

Diagrama 5 - parte externa da orelha
Diagrama 6 - 
parte interna 
da orelha
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