
sil ky
As Cores de Maio



CASACO SANDALO SILKY PALETA DE MAIO
SILKY

POR @SIMONEGUERREIROO PARA PALETA DE CORES SILKY @SANDALOECEDRO

MATERIAL  
11 novelos FIO SILKY: 1 novelo 2561/ 2 novelos 
7693/ 2 novelos 7758/ 3 novelos 100/ 3 novelos 04
Agulha para crochê nº 7mm
Tesoura
Agulha de tapeceiro para arremates

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Carreira Anterior – c.a.
Ponto alto – p.a.
Ponto baixo – p.b.
Ponto baixíssimo  - pbx.

O Casaco Sândalo Silky é moderno e estiloso. Sua modelagem é versátil, pode ser 
uma receita ser 2 em 1, ou seja,  você pode fazer um colete ou continuar as mangas e 
transformar num lindo casaco.   Confira a seguir o passo a passo que a Simone prepa-
rou para vocês com a Paleta de cores de Maio da Júlia. E se fizer, já sabe: nos marque 

em um post nas redes sociais, amamos ver o trabalho de todos vocês <3

Feito com amor por Simone, Feito com SILKY, Feito com Pingouin

11 nov. 100 g 7 mm



TAMANHO
Essa peça veste um tamanho M. Para aumentar ou diminuir a peça, faça 
4 pontos a mais ou a menos no início.

EXECUÇÃO

FRENTE 
OBS.: Faça duas partes iguais

Inicie com 21 corr.

1ª carr: Carreira inteira de p.a. Iniciando o primeiro ponto na quinta 
corr. a contar da agulha. Total de 18 pontos. 
2ª e 3ª carr: Inteiras de p.a., sem aumento e sem diminuição.   
4ª carr: Inteiras de p.a., fazendo 1 aumento (2 p.a.) no 1º ponto.

5ª carr: Inteiras de p.a., fazendo 1 aumento (2 p.a.) no último ponto.    
6ª carr: Inteiras de p.a., fazendo 1 aumento (2 p.a.) no 1º ponto. Total 
depois dos aumentos: 21 pontos. 

OBS: Os aumentos são feitos para a construção e modelagem da cava. 
Para deixar a cava maior (tamanhos G e GG) faça mais carreiras de 
aumentos até atingir os centímetros necessário.
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MEDIDAS DAS CAVAS
P e M: 22 centímetros 
G: 24 centímetros 
GG: 26 centímetros

7ª à 22ª carr: Inteiras de p.a., sem aumento e sem diminuição.

OBS: As trocas de cores foram feitas da seguinte forma:  na carr. 12 do lado 
esquerdo e nas carreiras 10 e 16 do lado direito. 
- Para fazer a gola da parte da frente, iremos voltar e crochetar na corrente 
inicial feita para a primeira carreira.
- Então voltei nas correntes onde iniciou o trabalho, pule 6 pontos e no7º 
ponto, inicie o trabalho, seguindo com um p.a. em cada ponto até o final das 
correntes.
- Vire o trabalho e faça mais 4 carreiras de p.a., sem aumento e sem diminui-
ção.                
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COSTAS
Iniciar com 39 corr.
1ª carr: Carreira inteira de p.a. Iniciando o primeiro ponto na quinta corr. a 
contar da agulha. Total de 36 pontos. 
2ª à 8ª carr: inteiras de p.a., sem aumento e sem diminuição.   
9ª à 11 carr: inteiras de p.a., fazendo 1 aumento (2 p.a.) nas duas pontas das 
carreiras (1º e último ponto).    
12ª à 27ª carr: inteiras de p.a., sem aumento e sem diminuição.   OBS: A troca 
de cor foi feita na carr. 18.

COSTURA DAS PARTES
- Costure com pbx os ombros e as laterais das peças para uni-las, sem costurar 
as cavas para deixar a abertura para as mangas.
OBS: Abertura da cava para tamanho P e M: 22 centímetros, para tamanho G 24 
centímetros e GG 26 centímetros.  
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DICA: PEÇA 2 EM 1 
Essa peça pode ser também um lindo colete! Nessa etapa, é só finalizar a peça 
com o acabamento que desejar e pronto. Seu colete estará finalizado! 

MANGAS
OBS.: Faça duas iguais
1ª carr: Trabalhe 48 p.a. em volta da abertura da cava de 22 centímetros (ta-
manho M).
- Para as cavas maiores será necessário fazer mais pontos e isso não interfere 
na receita, entretanto finalize a carreira em número par. 
- Feche a carreira com pbx. 
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2ª carr: (carreira de diminuição) Faça 3 corr., pule o 2º ponto e não faça corr. de 
substituição. 
- No 3º ponto faça 1 p.a., pule 4º ponto e no 5º ponto faça 1 p.a.. Siga essa 
sequência até o final da carr.
- Feche a carr. com pbx.  

3ª à 19ª carr: Trabalhe entre os pontos e não na corrente do ponto.
- Ande com 1 pbx até o primeiro intervalo entre os pontos altos da c.a. em 
seguida faça 3 corr. para simular o seu 1º p.a.
- Trabalhe 1 p.a em cada intervalo entre os pontos até o final da carreira.
- Feche todas as carreiras com pbx. e levante 3 corr. para iniciar todas as car-
reiras.

20ª à 27ª carr: Faremos uma leve abertura na manga com correntes.
- Trabalhe essas carreiras igual às anteriores (3ª à 19ª ) incluindo agora 1 corr. 
entre os pontos altos.
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- No primeiro ponto levante 3 correntes para simular o p.a., faça mais 1 corr., 
próximo intervalo 1 p.a., faça 1 corr., próximo intervalo 1 p.a., faça 1 corr., 
seguindo essa sequência. 

28ª carr: Carreira inteira de p.a., fazendo 1 p.a. sobre o p.a. da c.a. e 1 p.a. na 
corrente. Feche a carreira com pbx. 
29ª carr: Acabamento com pbx.

TOUCA
1. Preencha a pala (parte onde seria a gola) do casaco com p.a.

2. Suba carreiras de p.a. por aproximadamente 35 centímetros. Com o fio Silky 
foram feitas 18 carreiras.
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DICA: É possível deixar apenas uma gola. Nesse caso, após a 4ª carr. faça o 
acabamento desejado. 

3. Ao terminar dobre no lado avesso até encontrar as pontas e costure com 
pbx. Corte e arremate o fio. 

ACABAMENTO 
- Faça 1 carr. de pb. em volta de todo o casaco, inclusive gorro. 
- Prenda 1 cordão de 15 correntes com 1 tassel na ponta de cada lado do 
início da toca para ser o fecho do casaco. 
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Seu casaco Sândalo Silky está pronto !  Até o próximo projeto! 

  





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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