
JINGLE BELLS :)



MATERIAL
Fio Ballon Amigo coloridos para pinheiros
Fio Família Branco para os pompons

Agulha de crochê número 2,5
Tesoura
Agulha de tapeceiro
Fibra Siliconada
Pistola e bastão de cola quente
Base de papelão cortada em círculo com tamanho de 21cm de diâmetro 
externo e 14cm de diâmetro interno.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Pb: ponto baixo
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
Dim: diminuição
** Repetir

INÍCIO 

Pinheiro - Fazer 5
Copa

Iniciar com 10 corr
1. Voltar a partir da 2ª corr e fazer: 8pb, 3pb juntos na 1ªcorr, 7pb, 2pb 
juntos na última corr (20)
2. 1aum, 7pb, 1aum, 1pb,1aum, 7pb, 1aum, 1pb (24)
3-6. 24pb
7. *1dim, 10pb* 2x (22)
8. 22pb
9. *1dim, 9pb* 2x (20)
10-11. 20pb
12. *2pb, 1dim* 5x (15)
13-14. 15pb
Colocar enchimento.
15. *1pb, 1dim* 5x (10)
16. 10pb
17. dim em toda volta (5)
Fechar o anel invertido.

Caule com fio marrom
1. Anel mágico com 5pb
2. Aum em toda volta (10)
3-5. 10pb
Finalizar com pbx e cortar o fio longo para costurar.

Laço - Com fio vermelho
Fazer 60 corr e voltar fazendo pa a partir da 3ª corr saindo da agulha até o 
final. Formar o lacinho e passar o fio algumas vezes no meio. Finalizar com 
um nó atrás.

Montagem
Fazer vários pompons com o fio Família branco.

Forrar a base de papelão com o fio branco e depois usar cola quente para 
colar os pompons na base, fazendo duas camadas.
Depois colar os pinheiros sobre os pompons.
Por último, colar o laço.
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FEITO COM BALLOON



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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Segunda a sexta
das 9h às 18h
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