
Um Charme
de Crochê 



BRINCO PÉTALA
BELLA FASHION

POR ISABELLA CAVALCANTI DA @CROCHEDAMARIABONITA PARA ATELIÊ PINGOUIN

 

MATERIAL  
1 novelo Bella Fashion cor Azul Bic 4575
Agulha para crochê n°2 mm
Tesoura e agulha de tapeceiro para arre-
mates
Endurecedor para crochê
1 par de anzóis para brincos
Alicate pequeno

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Corrente - corr.
Carreira - carr.

Por Isabella Cavalcanti da @crochedamariabonita para Ateliê Pingouin
Faça um charmoso acessório de crochê para usar um vender muito! Padrão criado pela 

artesã Bella Cavalcanti para nosso ateliê Pingouin feito com Bella Fashion, fio 100% algo-
dão mercerizado de torção perfeita para acabamentos uniformes e duradouros! E se fizer 
já sabe: nos marque com a #FIOSPINGOUIN e a artesã criadora da peça em uma foto nas 

redes sociais, adoramos ver e compartilhar e o trabalho de toda comunidade artesanal!

Feito por Isabella, Feito com Bella Fashion, Feito com Pingouin

1 nov. 100 g 2 mm



FEITO COM BELLA FASHION

Carreira Anterior- ca.
Ponto alto- pa
Ponto baixo- pb
Ponto baixíssimo- pbx

TAMANHO
7cm

EXECUÇÃO
VOLTA 1: Faça 8 corr e uma com 1pbx
VOLTA 2: 3 corr para simular 1 pa, e em seguida faça12 pa e agora faça 2 
corr e + 12 pa + 2corr + 1pa e 1 corr. Fechar com pbx
VOLTA 3: Inicie com 4 corr (3 corr Simulando 1 pa e a outra corr é de 
separação). Agora faça 12 pa. separados por 1 corr. Chegamos ao primeiro 
espaço de 2 corr. Faça 1 pa separado por 2 corr +1 pa. Agora volte a fazer 
1 corr. e repita a sequência de 12 pa. separados por 1 corr. Chegamos ao 
segundo espaço de 2 corr. Agora faça 1 pa. separado por 2 corr. +1 pa. 
Faça 1 corr. +1 pa. no último pa. da carr. de base, 1 corr. e finalize a volta 
com 1 pbx.
VOLTA 4: Nesta última volta você fará pontos picôs em cada espaço de 
corr da volta anterior. Quando chegar aos espaços separados por 2 corr, 
faça 2 pontos picôs e depois volte a fazer apenas 1 ponto picô para cada 
espaço de corr.

FINALIZAÇÃO
Pra finalizar o nosso brinco, está na hora de aplicar a goma endurecedora 
se quiser dar mais estrutura a peça. Mas antes, aplique o anzol no brinco. 
Com a ajuda de um alicate, você aplicará o anzol na parte mais alta do 
brinco, feche o anzol com o alicate e pronto. Agora com um pincel, você 
aplicará a goma por todo o avesso da peça.  Coloque seu brinco para des-
cansar por cerca de72 horas, de preferência em uma superfície protegida 



com papel filme.  Aplique o papel filme por cima do seu trabalho e coloque 
um peso para ajudar a sua peça a ficar bem uniforme.
Prontinho! Passado as 72 horas, seu brinco está pronto para ser usado ou 
comercializado.

OBS.: Se você for comercializar seus brincos, não esqueça de caprichar na 
embalagem pra agregar ainda mais valor ao seu belíssimo trabalho😉

FEITO COM BELLA FASHION





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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