Ame-se
Previna-se

TOUCA DO AMOR

BELLA FASHION

POR GABI KYRILLOS DO @GABKYRILLOS PARA ATELIÊ PINGOUIN

O OUTUBRO ROSA é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure,
tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença que
afeta milhares de mulheres ao redor do mundo.
Então, que tal tecer a receita a seguir e presentear uma mulher que luta contra algum câncer?
Ah! E se fizer, nos marque nas suas redes sociais pois adoramos ver o trabalho de vocês!
Feito por Gabi Kyrillos, Feito com Bella Fashion, Feito com Pingouin.

MATERIAL
- 1 novelo de Bella Fashion
na cor 1322 Gerânio
- Agulha de crochê nº3,5mm
- Agulha de tapeçaria
- Tesoura

NÓS UTILIZADOS
Carr: Carreira/ Corr: Corrente/ PA: Ponto
Alto/ AUM: Aumento

1 nov. 100g

3,5 mm

TAMANHO
ÚNICO ADULTO
Dica: Para peça um pouco menor ou maior, troque de agulha para 3mm ou
4mm

EXECUÇÃO
1: 12 PA em um anel mágico. *
2: 12 AUM totalizando 24 PA.
3: 1 PA + 1 corr em cada PA de base.
4: 2 PA em cada espaço deixados pelas corr da carr anterior.
5: 1 PA + 1 corr pulando sempre um PA de base.
6: Alternar entre 3 PA e 2 PA nos espaços deixados pelas corr da carr
anterior
7: Repetir carr 5.
8: Repetir carr 6
9: Repetir carr 5
10: 2 PA em cada espaço deixados pelas corr da carr anterior.
11/16: Repetir as carr 5 e 10 de forma alternada.
Arrematar e reservar para inserir a “fita de amarração” a seguir.
AMARRAÇÃO
- Faça 120 correntinhas e prenda com 1 PA em um dos espaços deixados
pelas correntes da última carreira da touca.
- Faça outro PA no mesmo espaço e siga fazendo 2 PA em cada um dos
espaços em volta de toda a touca. Pare apenas quando restarem 6 espaços
vazios e deixe sem fazer.
- A partir do último PA, faça + 120 corr.
- No final do fio de correntes, faça + 3 e volte fazendo 1 PA + 1 corr ao
longo de toda a carr, sempre pulando uma corr de base.
- Quando chegar na touca, faça 1PA + corr entre os espaços de 2 PA e faça
conforme o fio de correntes anterior na outra parte do fio.
- Finalizada a primeira parte da fita, faça carreiras de ida e volta repetindo
a carreira 8, depois a 9 e depois a 8 novamente ao longo de toda a fita.
- Arremate e corte o fio.
E está pronto o seu lenço, agora é só esconder as pontinhas! ❤️

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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