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Criação e Execução – Andreas Janssen

Tamanho:  aproximadamente 71 x 42 cm

Material:
Camila Mais (nov. 170 m): 2 nov. em cada uma das cores 00231 (verde) e 
00046 (vermelho);  

Materiais adicionais:
Ag. de alumínio anodizado para crochê Corrente Milward de 3,5 mm.

            
 

Camila +

Crochê

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Tapete natalino 

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.bx. – ponto baixíssimo. 

Execução

Base do tapete: com o fio verde, monte 131 corr. bem 

soltas; suba 3 corr. e acompanhe o diagrama da base. A 

35 carr. do começo, arrem.. Parte de cima: o desenho da 

parte de cima é executado com m.p.a. feito pelo direito, 

nos lados de um quadradinho de base, formando as 

ondas, como mostram o diagrama e o esquema, no 

qual verde é o fio verde e vermelho, o fio vermelho. O 

esquema mostra 1/2 do tapete. Complete o outro lado 

correspondentemente. Dicas para a sequência: comece 

o contorno da árvore na parte de cima (* no esquema), 

no centro da peça, trab.. acompanhando o esquema e 

o diagrama e feche em círculo com 1 p.bx.. Complete 

com a parte central da árvore. Execute as duas fileiras do 

contorno em verde. Por último, complete os espaços de 

cada lado da árvore com o vermelho, acompanhando o 

esquema. Note que algumas fileiras começam com uma 

linha reta.  Sugestão: prenda manta antiaderente de 

tapete no avesso da peça, com pontinhos à mão. 

Monte 131 corr.
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Legenda

= p.bx.
= corr.

= p.a.

= m.p.a.


