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SE TOCA. OUTUBRO ROSA.

A expressão se toca te indica a prestar atenção. Nesse jogo de palavras te 

perguntamos: Você já se tocou? Você já fez seu autoexame? Marcou sua 

visita de rotina ao ginecologista?

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o 

controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990 pela 

Fundação Susan G. Komen for the Cure, com o objetivo de compartilhar 

informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar 

maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para 

a redução da mortalidade.

Criamos o gráfico Se Toca para lembrar a importância do autoexame 

muito além de outubro, que tal tecer essa mensagem? Espalhar entre 

amigos, criar um estandarte ou aplicar em bolsas e carregar esse toque 

por ai?

Nessa série de gráficos a escolha do fio e tamanho de agulha é livre para a 

adaptação conforme seu desejo e projeto. Algodão, lã ou acrílico a 

Pingouin conta com diversas possibilidades gerando resultados e 

tamanhos diversos para a mesma receita. 

O nosso realizamos com agulha de crochê nº 05 e a lã Paratapet 100gr.  

03 meadas na cor de fundo e 01 meada para a palavra e imagem. A 

Paratapet conta com diversas tonalidades para a sua composição. A dica 

é prestar atenção nos contrastes. 

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, na versão 

espelhada também para as viradas. 

Bom Crochê! Se toca!
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FEITO COM PARATAPET



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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