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Criação e execução – Suzete Lemos

Tamanho: aproximadamente 43 cm de diâmetro

Material:
Cisne Multiarte (nov. 170 m): 3 nov. na cor 00090 (rosa-matizado); 

Materiais adicionais:
Barbante Corrente 4/6  (cone de 671 m): 1 cone; ag. de alumínio 
anodizado para crochê Corrente Milward de 4,0 mm; 
Ag. Tapestry Corrente Milward nº 18; 105 x 90 cm de tecido de algodão 
para o forro e manta acrílica para enchimento; 
1 zíper sintético fino Opti branco de 40 cm.
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Decoração

Marca:
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Abreviaturas e pontos empregados: 

ag. – agulha; arrem. – arremate; carr. – carreira; corr, – 

correntinha; m.p.a. – meio ponto alto; p. – ponto; p.a. – 

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

trab. – trabalhe; 2 p.a.m.p. – 2 pontos altos feitos no 

mesmo ponto. 

Execução:

Frente da almofada: com o fio MultiArte, faça uma alça, 

suba 3 corr. para o 1º p.a. e execute 19 p.a. no anel; 

feche em círculo com 1 p.bx. e siga o diagrama, sempre 

substituindo o 1º p. por 3 corr.. No final da 18ª carr., arrem.. 

Aplicação: trab, as pétalas, miolo, hastes e folhas com 

o Barbante Corrente 4/6 cru, seguindo os respectivos 

diagramas, fazendo mais ou menos pontos, conforme 

desejar para variar os elementos. Alinhave-os no direito 

da frente e depois prenda com p. à mão. Por último, com 

dois cabos do Barbante Corrente 4/6 , borde os cipós 

curtos em p. de cadeia, como preferir ou seguindo a foto 

e o esquema da aplicação. Parte de trás da almofada: 

trab. igual à frente, mas sem aplicação. Almofada interna: 

do tecido de algodão, corte dois círculos de 46 cm de 

diâmetro cada e duas tiras de 75 x 6 cm cada; junte as 

duas tiras direito contra direito e passe uma costura a 1 

cm de uma das bordas menores. Junte essa tira direito 

contra direito à borda de um dos círculos e prenda em 

toda a volta, começando a 1 cm da extremidade da tira 

até juntar as duas extremidades; na sequência, feche 

a outra ponta da tira, formando a lateral da almofada 

interna. Apare o tecido excedente na ponta da tira. Em 

seguida, monte o outro círculo de forma similar na outra 

borda da tira, deixando uma abertura para colocar o 

enchimento. Coloque o enchimento e feche com p. à 

mão. Montagem e acabamento: junte a frente e a parte 

de trás da almofada avesso contra avesso e feche as 

bordas, pegando sempre pelo fio interno dos p.; deixe 

uma abertura para a montagem do zíper. Monte o zíper 

sob a abertura. Coloque a almofada interna. Por último, 

aplique goma ou um endurecedor no avesso da parte 

central da frente e da parte de trás.  Dica: ao trabalhar 

a almofada, faça mais ou menos pontos altos caso a 

peça comece a franzir ou repuxar. Se preferir, coloque a 

manta acrílica diretamente dentro da almofada. 

1ª carr. =   20 p.a.
2ª carr. =   30 p.a.
3ª carr. =   42 p.a.
4ª carr. =   56 p.a.
5ª carr. =   72 p.a.
6ª carr. =   88 p.a.
7ª carr. = 115 p.a.

8ª- 9ªcarr. = 122 p.a.
10ª carr. = 130 p.a.
11ª carr. = 140 p.a.
12ª carr. = 154 p.a.
13ª carr. = 170 p.a.
14ª carr. = 175 p.a.
15ª carr. = 180 p.a.

16ª-17ª carr. =182 p.a.
18ª carr. = 182 p.b.
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Almofada

Legenda

= p.bx.
= alça

= corr.
= p.b.
= m.p.a.

= p.a.

= 2 p.a.m.p.
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Ponto de cadeiaMiolo da flor

Pétala

Folha

Esquema da aplicação

Haste da flor

Hastes                  1 de 30 corr.
2 de 25 corr. cada

1 de 20 corr. 1 de 16 corr.

43 cm


