Para comemorar o

Dia da Fotografia!

BOLSA CLICK

BELLA ARTE

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

19 de agosto é o dia mundial da fotografia, e com isso, a artesã Josi Sena compartilha conosco
a receita de uma bolsinha de crochê perfeita para guardar seu celular ou câmera e sair por aí
fotografando tudo! Feito com Bella Arte, nosso fio ideal para confeccionar peças firmes como
bolsas, tapetes e acessórios. E se fizer essa bolsinha, marque a #fiospingouin e a artesã em
uma foto nas suas redes sociais pois adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal.
Feito por Josi, Feito com Bella Arte, Feito com Pingouin.

MATERIAL
- Fio BELLA ARTE nas cores: 1nov. Preto
100/ 1nov. Textura 9611/ 1nov. Cru 004
- Fibra siliconada para enchimento
- Agulha de crochê nº 3,5mm
- Agulha de crochênº4mm
- Agulha de tapeceiro
- Marcador de pontos
- Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
UTILIZADAS
Pb: ponto baixo

3 nov. 100 g

3,5 / 4 mm

Pbc: ponto baixo centrado
Mpa: meio ponto alto
Pbx: ponto baixíssimo
Corr: correntinha
Carr: carreira
Aum: aumento
Ponto caranguejo
Pbs: ponto baixo square
**: Repetir
*--* = rep de *a*

EXECUÇÃO
COMEÇAR PELA BASE
- Fazer 25 corr.
1. Pular a primeira corr e fazer 23pb, 1aum triplo na última corr, 22pb,
1aum (50)
2. Trabalhar em pbc: 1aum, 22pb, 3aum, 22pb, 2aum (56)
3. Trabalhar em pbc: 1aum, 24pb, 1aum, 2pb, 1aum, 24pb, 1aum, 2pb (60)
4. 60pb pegando pela terceira alça de cada pt da carr anterior para começar subir as laterais.
5 – 29. 60pbs
OBS.: Para fazer o ponto baixo X ou ponto baixo Square a agulha a ponta
da agulha deve passar por cima do fio na hora de buscar para fazer o
corpo do ponto e não por baixo. Assim o ponto formará o desenho de um X
ao invés de um V.

FEITO COM BELLA ARTE

- Trocar o fio para cor 004 e fazer pbx pela alça de trás de todos os pontos da
carr 29, trabalhe o pbx bem confortável para não afunilar a peça.
30. Subir 2corr e fazer 59mpa pela alça de trás de cada pbx, fechar a carr
com pbx (60)
31 – 34. Subir 2corr, 59mpa. Fechar com pbx. (60)
- Finalizar com 60pbx em toda volta e arrematar com finalização invisível.

PARA A ABA DA BOLSA
- Fazer 10 corr, pular a primeira e fazer 9pb.
- Trabalhar 26 carr de ida e volta com 9pb cada uma e finalizar com pb ao
redor da peça.
- Posicionar centralizado e costurar apenas na parte de trás.
- Aplicar um botão imantado para fechar.

FEITO COM BELLA ARTE

LENTE DA CÂMERA
Com o fio preto
1.6pb no anel mágico
2. Aum em toda volta (12)
3. *1pb 1aum* em toda volta (18)
4. *2pb 1aum* em toda volta (24)
5. *3pb 1aum* em toda volta (30)
6. *4pb 1aum* em toda volta (36)
7. 36 pb apenas pela alça de trás
8 – 10. 36pb
- Cortar o fio longo, fazer o arremate invisível e reservar.
- Com o fio na cor 004, fazer ponto caranguejo na alça da frente deixada
na carr 7.
- Cortar o fio e finalizar pelo avesso da peça.
- Colocar um pouco de enchimento e centralizar a baixo da aba para costurar.

ALÇA
- Usar os fios preto e 004 juntos e agulha de crochê 4mm
- Deixar o fio longo antes de iniciar e fazer duas corr, voltar na 1ª corr e puxar
uma laçada para ficar com duas laçadas na agulha.
- Tirar a agulha da 1ª laçada, puxar o fio pela 2ª depois voltar para passar
pela 1ª.

FEITO COM BELLA ARTE

- Repetir o processo até chegar ao tamanho desejado para alça.
- Costurar nas laterais e se desejar, fazer um tassel para pendurar.

.
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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