
Xale de Crochê
da vovó



XALE MARIA ODETE
SEDIFICADA

POR MARIA ODETE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
5 novelos de Fio/lã Sedificada nas cores: 
3 nov cinza 1817  e 2 nov azul 2561

Agulha de crochê n.5

Tesoura

Sabia que dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós? Com isso, é claro que 
convidamos uma linda avó crocheteira para compartilhar uma receita para 
você! A querida Maria Odete, AMA xales, e fez esse exclusivamente para o 

ateliê Pingouin todo feito com nosso fio/lã SEDIFICADA, o que dá um toque 
especial e brilhoso em suas peças. Ah! E se fizer, nos marque nas suas redes 

sociais pois adoramos ver o trabalho de vocês!

Feito por Maria Odete, Feito com SEDIFICADA, Feito com Pingouin.

5 nov. 100 g 4,5 mm



FEITO COM SEDIFICADA

GRÁFICO

MOTIVO QUADRADINHOS CENTRAIS
 

EXECUÇÃO 
- Você vai precisar, inicialmente, de 6 quadradinhos (como do gráfico 
acima- aqui foi feito na cor cinza) presos uns nos outros na vertical.
- Com os quadradinhos presos, inicie, com a cor cinza, 5 correntes em 
uma das extremidades e prenda com ponto baixo em cada uma das 
extremidades do gráfico, em volta dos 6 quadradinhos, exceto na parte 
superior do último.
- Comece a tecer apenas um dos lados, em ponto “rede”, fazendo uma 
diminuição, apenas na parte inferior, em cada carreira.



GRÁFICO PONTO “REDE” 

- Serão 32 carreiras em ponto rede de cada um dos lados.
- Faça 5 carreiras em ponto rede na parte inferior fazendo diminuições 
dos dois lados, essa será a ponta do seu xale.
- Finalizado o triângulo inicial, faça pontos altos em volta de todo o xale.

GRÁFICO PONTO “REDE”

FEITO COM SEDIFICADA



- Com a cor azul, faça 2 carreiras em ponto “tombadinho” nas 2 partes 
inferiores (deixe livre a parte de cima, sempre pulando 2 pontos de base 
para prender os pontos).
- Troque novamente para a cor cinza e faça 1 carreira de pontos altos 
em cima da última carreira de ponto “tombadinho”.
- Por fim, corte 3 fios de cada cor, com aproximadamente 30 cm cada 
um deles, e dobre-os ao meio para prender as franjas.

FEITO COM SEDIFICADA





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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