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LUVA DE CROCHÊ 
DANDARA

POR CRISTINE LOBATO DO @TRAMASCOMFIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio/Lã Dandara: 1 novelo na cor 
Agulha de crochê nº 4mm
Agulha de tapeçaria para acabamento
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
p. = ponto(s)
carr. = carreira(s)
corr. = correntinha(s)
mpa = meio ponto baixo
aum. = aumento
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

Feito com o fio/lã DANDARA, da nossa coleção de inverno 2021 
Mulheres Maravilhosas, a artesã Cristine Lobato fez essa confortável luva de crochê 

para você! Confira a receita gratuita a seguir. E quando fizer, nos marque em uma foto 
da sua peça nas redes sociais que amamos ver os resultados de todos vocês!

Feito por Cris, Feito com Amor, Feito com Pingouin

1 nov. 100 g 4 mm



TAMANHO
Aproximadamente 16x9cm 

OBS.:
- Faça duas vezes a receita para o par.
- Sua luva pode ser feita sob medida! Adapte o número de pontos ini-
ciais e o número de carreiras conforme o tamanho desejado.
- Se sua luva for maior do que a da receita, você pode adicionar mais 
aumentos nas carreiras iniciais do corpo até atingir a largura desejada 
da seguinte forma: 1 carr. com aumento, 1 sem e repita alternando. 
Lembre-se de que a tendência é a luva ceder ao vestir, portanto, não é 
necessário muitos aumentos.
- Não é necessário fazer buraco para o dedão, pois ele será no meio da 
trama, portanto, atente-se se seu ponto for muito apertado! Nesse caso, 
na 3ª carreira que estiver trabalhando os grupos de mpa, substitua um 
grupo por 1mpa + 2corr para fazer uma passagem maior para o dedão.

EXECUÇÃO
Inicie pelo punho
1ª carr. – Faça 10 corr; na 3ª corr faça *1mpa e repita em cada pt base; 
2corr, vire*.
2ª a 14ª carr. – Rep. *--* até o fim da 14ª carr.

Costura
- Una as pontas (1ª com 14ª carr) e costure os pts com pbx.
-A seguir, trabalhe ao redor do punho conforme orientações abaixo:

Corpo da luva
1ª carr. – Trab. 2 corr e mpa nos próximo pts base; Trab. 2 aum, distri-
buindo 1 para cada metade da carr.
2ª carr. – repita a carr anterior (sem aum).
3ª carr. – repita a 1ª carr.

FEITO COM DANDARA



FEITO COM DANDARA

4ª a 12ª carr.  – *Trab. 3mpa juntos no mesmo pt base, pule 2 pts + 3mpa 
juntos*; sempre fazendo 2corr no início de cada carr e considerando como 1 
pt.  Rep *--* até completar 12 carr.

ACABAMENTO
Corte o fio deixando cerca de 10cm, arremate e com auxílio da agulha de 
tapeçaria, esconda a ponta por dentro da trama para fazer o acabamento. 

Prontinho!
Feito com DANDARA, à venda nos melhores armarinhos





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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