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Criação – Rosangela Gonçalves para Coats Corrente 
Execução – Rosangela Gonçalves 

Material 
•	 Linha	Brunella	(nov.	500	m):	1	nov.	em	cada	cor:	0000C	(cru),	
00269	(verde)	e	01364	(vermelho);
•	 Linha	Coats	Reflecta	(tubo	100	m);	1	tubo	na	cor	00300	
(ouro);
•	 Linha	Anchor	Perlé	(nov.	com	85	m):	1	nov.	em	cada	cor:	
00100	(violeta),	00304	(laranja),	00380	(marrom);
•	 Ag.	para	crochê	em	alumínio	anodizado	Corrente	Milward	
com	com	1,25	mm	e	2,5	mm;
•	 Ag.	para	costura	Tapestry	Corrente	Milward	nº	122;
•	 Miçangas	pretas;
•	 Contas	coloridas;
•	 Botões	em	formato	de	estrelas;
•	 1	palito	de	madeira	pequeno;
•	 Tinta	para	tecido	na	cor	vermelha;
•	 Pincel	estreito;
•	 Adesivo	universal	Pegamil;
•	 Fibra	para	enchimento;
•	 2	canudos	pequenos	com	curva
•	 Termolina	leitosa.

Brunella

Crochê	

Decoração

Marca:

Técnica:

Tema:
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Abreviaturas e pontos empregados:	p.	–	ponto(s),	ag.	–	

agulha(s),	carr.	–	carreira(s),	rep.	–	repita,	trab.	–	trabalhe,	

nov.	–	novelo(s),	corr.	–	correntinha,	p.bx.	–	p.	baixíssimo,	

p.b.	–	p.	baixo,	aumento	–	2	p.b.	laçando	a	mesma	base.

Execução:

•	 Bengala	 –	 Com	 a	 ag.	 com	 2,5	 mm,	 a	 linha	

branca	 e	 a	 linha	 Coats	 Reflecta	 juntas	 faça	 53	 corr.,	 1	

p.b.	 laçando	a	 2ª	 corr.	 a	 contar	da	 ag.,	 1	p.b.	 laçando	

cada	corr.	seguinte,	ao	final	do	cordão	faça	mais	3	corr.	e	

arremate.	Com	a	linha	vermelha	e	a	linha	Coats	Reflecta	

juntas	 prenda	 com	 1	 p.bx.	 na	 alça	 de	 trás	 da	 3ª	 corr.	

formada	pelo	p.	do	cordão	branco	e	trab.	1	p.b.	laçando	

cada	alça	de	trás	dos	p.	seguintes,	1	p.b.	em	cada	corr.	

do	final	do	cordão	e	arremate.	Com	a	linha	branca	e	a	

linha	Coats	Reflecta	juntas	faça	25	corr.	e	arremate	para	

formar	a	alça.	Passe	um	pouco	de	adesivo	Pegamil	na	

ponta	menor	do	canudo	e	comece	a	enrolar	o	cordão	

de	crochê,	prenda	as	pontas	da	alça,	continue	aplicando	

o	adesivo	e	enrolando	o	cordão	até	o	final.	Faça	outro	

pingente	igual.

•	 Árvore	de	Natal	–	Com	a	ag.	com	2,5	mm	e	a	

linha	verde	faça	25	corr,	e	arremate.	Passe	as	2	pontas	

da	linha	por	dentro	de	uma	conta	para	formar	a	alça	e	

reserve.

Com	a	 ag.	 com	2,5	mm	e	 a	 linha	 verde	 faça	 um	anel	

mágico	e	trab.	ao	redor	da	seguinte	maneira:

1ª	carr.	-	6	p.b.,	feche	a	carr.	com	p.bx.;

2ª	carr.	–	*2	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	8	p.);

3ª	carr.	-	*3	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	10	p.);

4ª	carr.	-	*4	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	12	p.);

5ª	carr.	–	*2	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	16	p.);

6ª	carr.	–	*3	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	20	p.);

7ª	carr.	-	*4	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	24	p.);

9ª	carr.	–	*3	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	carr.	

com	p.bx.	(total	30	p.);

10ª	carr.	–	*4	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	e	feche	a	

carr.	com	p.bx.	(total	36	p.);

11ª	carr.	-	36	p.bx.	laçando	a	alça	de	trás	da	corr.	formada	

pelo	 p.	 da	 carr.	 anterior.	 Arremate	 deixando	 um	 pedaço	

comprido	da	linha	para	aplicar	as	contas.	

Aplique	algumas	contas	diversas	espalhadas	aleatoriamente	

no	cone.	Reserve.	Faça	mais	2	cones	iguais.

Passe	as	pontas	da	alça	pelo	centro	de	um	cone	e	amarre.	

Encaixe	os	outros	2	cones	dentro	um	do	outro	e	dentro	do	

primeiro,	sempre	passando	as	linhas	por	dentro	do	centro	e	

amarrando.	Faça	outro	pingente	igual.

•	 Boneco	 de	 neve	 –	 Passe	 o	 adesivo	 Pegamil	 nas	

pontas	do	palito	e	enrole	a	linha	Anchor	Perlé	dupla	para	

formar	o	nariz	de	cada	boneco	e	aguarde	a	secagem	antes	

de	cortar	o	palito	deixando	as	pontas	da	linha	para	prender	

posteriormente.	

Com	 a	 ag.	 com	 1,25	mm	e	 a	 linha	Anchor	 Perlé	marrom	

faça	10	corr.,	1	p.b.	laçando	a	2ª	corr	a	contar	da	ag.,	1	p.b.	

na	corr.	seguinte,	3	corr.	1	p.b.	 laçando	a	2ª	corr.	a	contar	

da	ag.,	 1	p.b.	 em	cada	uma	das	 3	 corr.	 seguintes,	 3	 corr.	

1	p.b.	 laçando	a	 2ª	 corr.	 a	 contar	da	 ag.,	 1	p.b.	 em	cada	

uma	das	corr.	seguintes,	arremate.	Faça	mais	3	peças	iguais	

formando	os	galhos	para	os	braços	dos	bonecos.	Aplique	
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abertura,	puxe	para	franzir	e	arremate.

Com	o	pincel	e	a	tinta	para	tecido	pinte	a	boca.	

Para	o	cachecol,	com	a	ag.	com	1,25	mm	e	a	linha	Anchor	

Perlé	laranja	faça	42	corr.,	1	p.b.	laçando	a	2ª	corr	a	contar	

da	ag.,	1	p.b.	laçando	cada	corr.	seguinte,	mude	para	a	

cor	violeta	e	trab.	uma	carr.	de	p.b.,	trab.	mais	uma	carr.	

com	cada	cor	e	arremate.	Enrole	o	cachecol	no	pescoço	

do	boneco	prendendo	com	adesivo	Pegamil.

Para	a	alça,	com	1	fio	laranja	e	1	fio	violeta	da	linha	Anchor	

Perlé	 juntos	 faça	 um	 cordão	 com	 30	 corr.	 e	 arremate.	

Dobre	o	cordão	ao	meio	e	prenda	no	 topo	da	cabeça	

do	boneco.

Faça	outro	pingente	igual.

16ª	carr.	-	*2	p.b.,	2	p.b.	fechados	juntos*,	rep.	de	*	a	*	

(total	18	p.).	Aplique	os	galhos	nas	laterais	e	pregue	um	

botão	em	formato	estrela	no	centro;

17ª	carr.	-	*1	p.b.,	2	p.b.	fechados	juntos*,	rep.	de	*	a	*	

(total	12	p.).	Encha	com	a	fibra	siliconada;

18ª	carr.	-	*1	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	18	p.);

19ª	carr.	-	*2	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	24	p.);

20ª	carr.	-	*3	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	30	p.);

21ª,	22ª,	23ª,	24ª	e	25ª	carr.	-	30	p..	Aplique	os	botões	em	

formatos	de	estrelas	na	frente	de	acordo	com	o	modelo;

26ª	carr.	-	*3	p.b.,	2	p.b.	fechados	juntos*,	rep.	de	*	a	*	

(total	24	p.);

27ª	carr.	-	*2	p.b.,	2	p.b.	fechados	juntos*,	rep.	de	*	a	*	

(total	18	p.);

28ª	carr.	-	*1	p.b.,	2	p.b.	fechados	juntos*,	rep.	de	*	a	*	

(total	12	p.).	Encha	com	a	fibra	siliconada;

29ª	 carr.	 –	 2	 p.b.	 fechados	 juntos	 6	 vezes	 (total	 6	 p.).	

Arremate.

Com	 o	 auxílio	 da	 ag.	 Tapestry,	 alinhave	 ao	 redor	 da	

Termolina	 atrás	 dos	 galhos	 com	 o	 auxílio	 do	 pincel	 e	

aguarde	a	secagem	para	que	fiquem	firmes.

Com	a	ag.	com	2,5	mm	e	a	 linha	branca	 faça	um	anel	

mágico	e	trab.	ao	redor	da	seguinte	maneira:

1ª	carr.	–	6	p.b.;

2ª	carr.	-	1	aumento	em	cada	p.	da	base	(total	12	p.);

3ª	carr.	-	*1	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	18	p.);

4ª,	 5ª	 e	 6ª	 carr.	 -	 18	 p..	 Prenda	 o	 nariz	 e	 aplique	 as	

miçangas	formando	os	olhos;

7ª	carr.	 -	*1	p.b.,	2	p.b.	 fechados	 juntos*,	 rep.	de	*	a	*	

(total	12	p.).	Encha	com	a	fibra	siliconada;

8ª	carr.	–	2	p.b.	fechados	juntos	6	vezes	(total	6	p.);

9ª	carr.	-	1	aumento	em	cada	p.	da	base	(total	12	p.);

10ª	carr.	-	*1	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	18	p.);

11ª	carr.	-	*2	p.b.,	1	aumento*,	rep.	de	*	a	*	(total	24	p.);

12ª,	13ª,	14ª	e	15ª	carr.	-	24	p..	Prenda	o	nariz	e	aplique	as	

miçangas	formando	os	olhos;


