
Ei, eu te adm�o :)
B�a �ochet�!



EU TE ADMIRO!
CROCHÊ CONDUZIDO EM PONTO ALTO
Elogiar é como abraçar alguém através das palavras - e perceba como o 
gesto se potencializa neste momento que vivemos.

Ele tem o poder de transformar o dia e modificar a rotina, atitude tão 
simples e que surpreende. 

Por aqui colocamos na nossa rotina: um elogio por dia. Além de alegrar o 
outro, nos modifica também. 
 
O gráfico eu te admiro! é inspirado na corrente criada pela psicóloga 
Ariana Gonçalves e Nay Ruiz, em outubro de 2020, e amplamente 
distribuído pela “M.inq - mundo inqueto”.

Por meio de uma postagem no instagram sugerindo que encaminhássemos 
a mensagem para mulheres que admiramos, o gesto se multiplicou em 
mais de seis milhões de interações.
 
Criamos o gráfico eu te admiro! como forma de agradecer cada 
mensagem recebida e para multiplicar além das redes o elogio. Enquanto 
tecíamos, pensávamos em cada mulher incrível que admiramos.

Agora imagine que lindo você presentear uma amiga ou familiar com uma 
manta escrita eu te admiro, trazendo afeto em palavras e calor. Para isso 
basta aumentar os pontos e as carreiras, mantendo o gráfico no centro. 

Outra possibilidade é tecer em forma de estandarte e lembrar todos os 
dias dessas palavras e o quanto você é incrível materializado pelo crochê 
que você fez. 

Andar com uma bolsa de crochê com a mensagem se propagando 
enquanto caminha pela cidade. 

Essa é a ideia da série de gráficos que disponibilizamos: que você encaixe 
no seu projeto pessoal. A escolha do fio e o tamanho de agulha é livre. 
Algodão, lã ou acrílico, o que lhe parecer mais adequado. A Pingouin conta 
com diversas possibilidades gerando resultados e tamanhos diversos para 
a mesma receita. 

Em nosso projeto usamos uma agulha de crochê nº 04
e o fio Nina 100gr. Trabalhamos com fio duplo para alcançarmos
o tamanho de um estandarte. Dois novelos de 100gr para a cor do
fundo e um para as palavras foram suficientes para uma peça de 
65x50cm, que pode variar conforme a tensão do seu ponto
e escolha de agulha. 

O fio Nina é super versátil, e conta com diversas tonalidades para a sua 
composição. A dica é prestar atenção nos contrastes: fundo x palavras. 
Esse é um projeto em crochê conduzido, ponto alto. Iremos trabalhar 
virando carreira a carreira. Assim, para facilitar a sua leitura, 
disponibilizamos a estrutura dos pontos e o desenho em pixel. A versão 
espelhada facilita a leitura nas viradas.

Bom crochê e não esqueça: eu te admiro!

DICAS PARA O PROJETO
Sabemos que nas primeiras carreiras trabalhamos somente uma cor (de 
fundo). No entanto, para manter a tensão uniforme no seu trabalho é 
importante que conduza outro fio, que chamaremos de “alma” desde o 
inicio. Após a carreira base, de correntinhas.

Se a marcação, conhecida como sombra, recorrente da técnica de 
condução te incomoda, você pode optar por suavizar carregando, nessas 
carreiras, o fio “alma” da mesma cor que o fundo.  Arremate e troque a cor 
do fio alma quando iniciar a carreira que possui a segunda cor.  Opção sua. 
Nós escolhemos carregar o fio “alma” na cor das palavras.  

Para você que nunca experimentou o fio conduzido, a técnica consiste em 
trocar de cor antes da finalização do ponto anterior.

Quando você estiver com duas laçadas na agulha (durante a montagem do 
ponto alto), lace no novelo a cor nova (palavra), que já estará em condução 
desde o começo do trabalho. Finalize o ponto passando pelas duas laçadas 
da agulha, resultando em uma laçada da cor nova na agulha. 
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Outra dica importante é que nos gráficos com palavras temos o avesso e 
direito muito claros. Assim, faça com que as transições dos fios, que 
podem ficar mais marcadas, estejam voltadas para o avesso. Essa 
percepção muda muito a leitura e o acabamento das palavras, 
principalmente se trabalhar com fio mais grosso como o que fizemos (fio 
duplo).

Fios mais finos e agulhas menores facilitam a técnica quando se trata de 
camuflar as cores de condução - mas tudo dependerá da sua opção de 
resultado e tamanho da peça desejada.
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FEITO COM NINA



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.



SAC 0800 0123777
Segunda à Sexta
das 8h às 12h e das 13h as 17h30

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
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