
com muito AMOR
Para celebrar



CACHEPÔ ORGULHO
ATELIÊ

POR LIANA E NICOLE DA @NODEDUAS PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio Ateliê em 7 cores:
Cru (a peça usa 120g)
9290 (a peça usa 5g)
9829 (a peça usa 5g)
9203 (a peça usa 5g)
9289 (a peça usa 5g)
9456 (a peça usa 5g)
9501 (a peça usa 5g)
- Agulha de crochê nº 3,5mm
- Agulha de tapeçaria
- Tesoura

Aprenda a fazer um simples e lindo cachepô de crochê na técnica do fio 
conduzido com as queridas Liana e Nicole do ateliê criativo dedicado à criação 
de produtos em crochê @NÓDEDUAS. Uma peça feita com o fio 100% algodão 
ATELIÊ. E se fizer já sabem: nos marque nas redes sociais pois amamos ver o 

trabalho de todos vocês.
 

Feito por Liana e Nicole, Feito com amor, Feito com Pingouin

7 nov. 200 g 3,5 mm
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TAMAMHO
15 x 13 cm aproximadamente
 

ANTES DE COMEÇAR
A peça é feita em crochê circular. Ao final de cada carreira finalize com 
um ponto baixíssimo
trabalhado no primeiro ponto desta mesma carreira.

A seguir faça uma correntinha para subir o trabalho e iniciar a próxima 
carreira.
Correntinha e ponto baixíssimo não contam como ponto.

LEGENDA
am - anel mágico
aum - dois pontos baixos no mesmo ponto
blo - trabalhar o ponto na alça de trás do ponto base
carr - carreira
corr - correntinha
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pb - ponto baixo
pbx - ponto baixíssimo
pt - ponto
( ) - indicam o grupo de pontos a ser repetido
[ ] - total de pontos da carreira

EXECUÇÃO 

Com o fio Ateliê na cor cru.
CARR 1. 5pb no AM, pbx no 1º pb da carr [5 pts]

CARR 2. corr, 5aum, pb, pbx [11 pts]
CARR 3. corr, (aum, pb) x5, aum, pbx [17 pts]
CARR 4. corr, (pb, aum, pb) x5, pb, aum, pbx [23 pts]
CARR 5. corr, (aum, 3pb) x5, aum, 2pb, pbx [29 pts]
CARR 6. corr, (2pb, aum, 2pb) x5, 2pb, aum, pb, pbx [35 pts]
CARR 7. corr, (aum, 5pb) x5, aum, 4pb, pbx [41 pts]
CARR 8. corr, (3pb, aum, 3pb) x5, 3pb, aum, 2pb, pbx [47 pts]
CARR 9. corr, (aum, 7pb) x5, aum, 6pb, pbx [53 pts]



CARR 10. corr, (4pb, aum, 4pb) x5, 4pb, aum, 3pb, pbx [59 pts]
CARR 11. corr, (aum, 9pb) x5, aum, 8pb, pbx [65 pts]
CARR 12. corr, (5pb, aum, 5pb) x5, 5pb, aum, 4pb, pbx [71 pts]
CARR 13. corr, (aum, 11pb) x5, aum, 10pb, pbx [77 pts]
CARR 14. corr, (6pb, aum, 6pb) x5, 6pb, aum, 5pb, pbx [83 pts]
CARR 15. corr, (aum, 13pb) x5, aum, 12pb, pbx [89 pts]

A partir da próxima carreira começaremos a crochetar com mais de 
uma cor usando a técnica
de jacquard. Após a troca de cor, deixe o fio que não está sendo usado 
para trás (não corte).
Quando a receita pedir para usar esta cor novamente, pegue o fio, pas-
se por trás do trabalho, e
realize a troca de cor normalmente.
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CARR 16. cor cru corr, 30pb blo, cor 9290 6pb blo, cor cru 53pb blo, 
pbx [89 pts]
CARR 17. cor cru corr, 30pb, cor 9829 6pb, cor cru 53pb, pbx [89 pts]
CARR 18 a 39. repita a carr 17 alternando a cor a cada carreira na 
sequência: cor 9290, cor
9829, cor 9203, cor 9289, cor 9456, cor 9501.
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Ao final, a sequência terá sido repetida por quatro vezes, como nas 
fotos.

Corte os fios coloridos e arremate por dentro da peça.
Acabamento
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ACABAMENTO
Com o fio na cor cru, faça 30pbx. Corte o fio e arremate por dentro 
da peça.

Pule 6 pts e insira o fio da cor cru no sétimo pt. Siga fazendo pbx na 
outra parte da borda do
cachepô.
Corte



Corte o fio deixando uma sobra suficiente para arrematar. Finalize 
arrematando os fios que
restaram soltos.
E pronto! Agora é só escolher uma planta bem bonita para colocar 
no seu cachepô.
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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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