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LEVEZA E CONFORTO

CASACO ESTOCOLMO

GRETA

POR DÉBORA ALVES DO @ADEBORALVES PARA ATELIÊ PINGOUIN

Um casaco de crochê com caimento perfeito, graças ao fio Greta 100% algodão orgânico.
Foi feito utilizando a técnica de topdown (de cima para baixo), numa única peça, sem
costuras. Prático, lindo e com um caimento que você vai adorar! Ah! E se fizer,
nos marque em uma foto nas suas redes sociais pois adoramos ver o
trabalho de toda comunidade artesanal
Feito por Débora, Feito com GRETA, Feito com Pingouin.

MATERIAL
- 9 novelos de GRETA na cor 3502
- 1 novelo na cor 9643
- Agulhas de crochê nº 4 e nº4,5 mm (ou nº
5mm)
- 4 marcadores de ponto (ou fios de cores
diferentes)
- Agulha de tapeçaria para arremates
- Tesoura

PONTOS EMPREGADOS
E ABREVIATURAS
ant.: anterior

9 nov. 50 g

4 / 4,5 mm

aum.: aumento
carr.: carreira
corr.: correntinha
esp.: espaço
p.a.: ponto alto
p.b.: ponto baixo
p.bxmo: ponto baixíssimo
prox.: próximo(a)

OBSERVAÇÕES INICIAIS
- A técnica de topdown consiste em tecer a peça de cima para baixo,
uma peça só, sem costuras.
- Antes de começar sua peça, você precisa pensar em algumas coisas:
Você quer seu casaco mais oversized (grandão) ou quer mais justo ao
corpo? Quer mais comprido ou mais curto? Isso você é quem decide! A
receita a seguir é totalmente customizável para o seu tamanho, tanto
largura quanto altura.

EXECUÇÃO
- Usando o fio da cor 3502 (oceanos) e agulha nº4.5 mm, faça correntinhas até obter os centímetros suficientes para dar a volta em sua
cabeça (sem apertar ou soltar demais; apenas suficiente para a circunferência da cabeça).
- Agora conte quantas correntinhas você fez.
- Para o casaco da imagem, foram 95 corr.
- Agora vamos dividir as corr. entre as partes do casaco:
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Total de corr. e dividir por 5:
Ex.: 95/5= 19 corr.
Essa será a medida inicial dos ombros: 19 corr. para cada.
- Os 2 ombros: 38 corr.
Restam 57 corr. Dividido por 2 (porque faltam costas e frente) =57/2
que é igual a= 28,5 corr
- Para as costas, aproximar para cima: 29 corr.
- Para a frente, aproximar para baixo: 28 corr. (como é casaco aberto,
14 corr. para cada lado)

Agora, como queremos o decote em V, ao invés de começar tecendo
14 corr. para cada frente, vamos começar com 2 corr. Então, você irá
desmanchar até ter 2 corr. para cada frente. Para essa peça, a Débora
desmanchou 24 corr.
1ª carr.:
Frente 1: faça 2 corr. pra subir (vão equivaler ao 1º p.a. nesta e em todas as demais carreiras), 1 p.a. na 4ª corr. contando a partir da agulha.
Pronto! fizemos os 2 pontos da frente 1, faça 1 corr. (é aqui que faremos
os aumentos a partir da 2ª carr.).
Manga 1: agora faça 1 p.a. em cada uma das prox. corr. destinadas à
manga (no meu caso, 19 corr.). Faça 1 corr.
Costas: faça 1 p.a. em cada uma das corr. destinadas às costas (no meu

FEITO COM GRETA

caso, 29). Faça 1 corr.
Manga 2: faça 1 p.a. em cada uma das corr. destinadas à manga (no
meu caso, 19). Faça 1 corr.
Frente 2: faça 1 p.a. em cada uma das últimas 2 corr.

Imagem 1 - 1a carreira

- Observe que fizemos 4 espaços de corr. Em cada um desses espaços,
a partir de agora até dividirmos as mangas, faremos (1 p.a., 1 corr., 1
p.a.).
2ª carr.:
Frente 1: suba 2 corr., faça 1 p.a. no mesmo ponto (1 aum.)
No esp. de corr., faça (1p.a., 1 corr., 1 p.a.)
Manga 1: faça 1 p.a. em cada ponto da carr. ant.
No esp. de corr., faça (1p.a., 1 corr., 1 p.a.)
Costas: faça 1 p.a. em cada ponto da carr. ant.
No esp. de corr., faça (1p.a., 1 corr., 1 p.a.)
Manga 2: faça 1 p.a. em cada ponto da carr. ant.
No esp. de corr., faça (1p.a., 1 corr., 1 p.a.)
Frente 2: faça 1 p.a. em cada ponto, 1 aum. no último ponto.
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- Observe que fizemos aum. no 1º e no último ponto da carr. (além dos
aum. nos esp. de corr.). Esses aum. No 1º e no último são para dar o
formato de V na gola. Você vai repeti-los até obter o total de corr. destinadas à frente do casaco.
- Para o casaco da Débora, no início da receita, calculamos 14 corr.
Portanto, doram feitos aum. na frente por 13 carr.
- Então, da 3ª a 13ª carr., apenas repita o que você fez na 2ª carr.
- Depois que chegar ao seu número de pontos da frente, continue fazendo p.a. sobre p.a e (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) em cada esp. de corr. até o
tamanho de cava desejado.

Imagem 2 - amostra de uma pala de casaco pronta

- Experimente, e veja se está confortável. Se você quer mais rente ao
corpo ou se prefere mais amplo.
- Foram trabalhados 17 carr. para a peça da Débora (a imagem acima é
apenas uma amostra).
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18ª carr.: 2 corr. para subir, 1 p.a. em cada ponto da frente 1, 1 p.a. no
primeiro esp. de corr., pule os pontos destinados ao ombro, 1 p.a. no
segundo esp. de corr., 1 p.a. em cada um dos pontos das costas, 1 p.a.
no terceiro esp. de corr., pule os pontos destinados ao ombro, 1 p.a. no
quarto esp. de corr., 1 p.a. em cada um da frente 2.

Imagem 3 - 1a carr. de descida do casaco (amostra)

- A partir deste momento, vamos trabalhar as costas e frente do casaco, o comprimento. Depois voltaremos às mangas.
19ª carr.: 2 corr. para subir, 1 p.a. em cada ponto da carr. anterior
- Repita a 19ª carr. até o comprimento desejado.
-Para essa peça, trabalhe até a 38ª carr. (casaco ficou com 62 cm de
altura no total)

Imagem 4 - corpo do casaco pronto (amostra)
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ACABAMENTO
- Agora, com a cor 9643 e agulha de crochê nº 4 mm, contorne toda
a peça da seguinte forma: Faça 1 p.b. em cada ponto e 2 p.b. em cada
lateral de carr., passando por toda a frente do casaco, pescoço, costas.
Nas pontas (união da frente com as costas), faça 2 p.b.
- Feche a carr. com fechamento invisível.
2ª carr.: suba 1 corr. (vai equivaler ao 1º ponto), faça 1 p.b. em cada
ponto da carr. ant. pegando apenas a alça de trás do ponto. Nos 2 pontos centrais das pontas do casaco, faça aum.
3ª a 5ª carr.: repita a 2ª carr.
- Corte o fio e arremate.

Imagem 5 - detalhe do contorno do casaco (aumentos no centro)

FEITO COM GRETA

CONTINUAÇÃO DAS MANGAS
- Com a cor 3502, una o fio em um ponto por baixo da cava.
1ª carr.: Faça 1 p.a. em cada ponto e 2 p.a. em cada lateral de carr. ao
longo de toda a cava.
Obs.: Para essa peça, foram 58 p.a.
2ª carr.: Vire o trabalho (para manter a mesma estética do corpo do
casaco, faremos uma carr. no “direito” e uma no avesso) e faça p.a.
sobre p.a.
- Repita a 2ª carr. até o comprimento desejado. Para essa peça, foram
28 carr. para alcançar 50 cm. Corte o fio e arremate.
PUNHOS
1ª carr.: Com a cor 9643, faça diminuições com p.b. em toda a manga
(de 58 p.a., iremos para 29 p.b.)
OBS.: Não feche a carr. Trabalhar em espiral.
2ª a 7ª carr.: p.b. sobre p.b. pegando apenas a alça de trás do ponto.
Corte o fio e arremate.

Imagem 6 - detalhe dos punhos

Seu casaco está pronto!
Espero muito que goste, que faça pelo menos um para você, que presenteie ou venda muito! :-*
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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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