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MATERIAL

Macramê 2 bolas (200 g) na cor Apache (4635); ag. para crochê tunisiano 
de 8,0 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos, uma almofada pronta 
de 45 cm x 45 cm.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); p. = ponto(s); nov. = novelo(s); carr.: = carreira(s); corr. = 
correntinha(s); pbx = p. baixíssimo; trab. = trabalhe/trabalhando.

EXECUÇÃO

Obs.: Não aperte os p. Deixando as alças de p. mais soltas você facilitará a 
execução do crochê tunisiano.
Com a ag. para crochê tunisiano de 8,0 mm, faça 38 corr. Levante os p. no 
verso da corr. (veja "Como levantar os pontos"), desprezando a última corr. 
Volte trab. 1 corr. e, em seguida, pegando de 2 em 2 p. (veja "Volta").
Trab. levantando os p. passando a ag. pelo fio horizontal do p. da carr. 
anterior (veja "Ponto tunisiano na horizontal"). Ao chegar no último p., 

trab. um p. de borda (veja "Ponto de borda").
Volte trab. 1 corr. e, em seguida, pegando de 2 em 2 p.

Trab. até obter 45 cm de altura (cerca de 25 carr.). 

Faça 1 carr. de pbx para o acabamento.

Esconda as pontas de fios e costure a capa na almofada pronta com 
pontos invisíveis.

ALMOFADA CROCHÊ
TUNISIANO APACHE
MACRAMÊ
Execução: Leticia Cinto para Ateliê Pingouin 

8 mm

2 bolas 100g



MATERIAL

Macramê 2 bolas (200 g) na cor Apache (4635); ag. para crochê tunisiano 
de 8,0 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos, uma almofada pronta 
de 45 cm x 45 cm.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); p. = ponto(s); nov. = novelo(s); carr.: = carreira(s); corr. = 
correntinha(s); pbx = p. baixíssimo; trab. = trabalhe/trabalhando.

EXECUÇÃO

Obs.: Não aperte os p. Deixando as alças de p. mais soltas você facilitará a 
execução do crochê tunisiano.
Com a ag. para crochê tunisiano de 8,0 mm, faça 38 corr. Levante os p. no 
verso da corr. (veja "Como levantar os pontos"), desprezando a última corr. 
Volte trab. 1 corr. e, em seguida, pegando de 2 em 2 p. (veja "Volta").
Trab. levantando os p. passando a ag. pelo fio horizontal do p. da carr. 
anterior (veja "Ponto tunisiano na horizontal"). Ao chegar no último p., 

trab. um p. de borda (veja "Ponto de borda").
Volte trab. 1 corr. e, em seguida, pegando de 2 em 2 p.

Trab. até obter 45 cm de altura (cerca de 25 carr.). 

Faça 1 carr. de pbx para o acabamento.

Esconda as pontas de fios e costure a capa na almofada pronta com 
pontos invisíveis.

Passo a Passo
Como levantar os pontos
* Levante os p. no verso da corr.
* Levante os p. desde a primeira corr.
* Despreze a última corr.

 Volta 
* sempre igual 
* faça sempre 1 corr. e, em seguida, vá arrematando de 2 em 2 p. até ficar 

com somente 1 p. na ag. 





Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitido a limpeza a úmido profissional.
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