
Um a-m-o-r 
                de Chevron



CACHECOL CHEVRON
FLASH

POR DAI SILVA DO @DAIISIILVA  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

9 novelos de flash: 1 nov. na cor 49/ 1 nov. 
na cor 4323/ 1 nov. na cor 1286/ 1 nov. 
na cor 1575/ 1 nov. na cor 1447/ 1 nov. na 
cor 1654/ 1 nov. na cor 1418/ 1 nov. na 
cor 5794/ 1 nov na cor 210
Agulha de crochê nº 5mm/ Tesoura/ Agu-
lha de tapeçaria nº 16 para acabamentos

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Carr: Carreira
Corr: correntes
P.Bx: ponto baixíssimo

Confira a seguir a receita desse maxi cachecol feito com a nossa lã 100% acrílica FLASH criada 
pela artesã Dai Silva. Versátil e quentinho, esse cachecol é todo feito em Chevron, um ponto 

super adaptável para fazer outras peças como mantas e blusas!
E se fizer esse Cachecol, já sabe né? Marque a artesã e a #fiospingouin em um post nas suas 
redes sociais pois adoramos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal <3

Feito por Dai, Feito com FLASH, Feito com Pingouin.

9 nov. 100 g 5 mm



FEITO COM FLASH

P.B.: ponto baixo
P.A.: ponto alto
Dim: Diminuição
**: repetir

EXECUÇÃO
- Faça 63 correntinhas.

1ª carr: Com a cor 49 pule 3 corr (que contará como 1pa) e na 4ªcorr, faça 
1pa e siga colocando 1pa em cada corr até ter uma sequência de 30 pa 
contando com as 3 primeiras corr. Na corr 31, coloque 3 pa na mesma corr 
e siga a carr colocando 1 pa em cada corr até completar mais 30 pa. 

2ª carr: Troque para a cor 4323, insira a agulha no 1ºpa da carr anterior, 
puxe a laçada do fio novo e faça 3 corr. Faça 1 dim fechando os próximos 
2 pa juntos.  Siga a carr até completar 30 pa. No 31°ponto coloque 3 pa 
no mesmo ponto e siga colocando 1pa em cada ponto da carr anterior. No 
final, faça 1 dim fechando os últimos 2 pontos da carr juntos. 



FEITO COM FLASH

Esse é o esquema de cores utilizado em todo o cachecol, você trocará de 
cor a cada 3 carr e a cada 18 carr, faça 1 carr na cor 49. Repetir sequência 
até atingir o total de 76 carreiras.

- 1 carreira na cor 49
- 3 carreiras na cor 4323
- 3 carreiras na cor 1575
- 3 carreiras na cor 210
- 3 carreiras na cor 1654
- 3 carreiras na cor 1447
- 3 carreiras na cor 1418



FEITO COM FLASH

FRANJAS
- Corte 120 pedaços de fio Flash de 40cm cada e amarre 1 fio em cada pa 
nas pontas do cachecol. 
- Apare as pontas com uma tesoura se necessário. 





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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