Organização
e charme

CESTO CORDÃO

ATELIÊ NATUREZA

POR LIANA E NICOLE @NODEDUAS PARA ATELIÊ PINGOUIN

Que tal tecer um simples e charmoso cesto organizador na técnica do fio conduzido? Confira a seguir, a receita e gráfico de um crochê feito pela dupla do
Nó de Duas. Uma peça toda feita com nosso fio 100% algodão Ateliê Natureza.
E quando fizer, nos marque com a #fiospingouin em uma foto nas redes sociais
pois amamos ver os resultados de toda comunidade artesanal!
Feito com Ateliê Natureza, Feito com amor, Feito com Pingouin

MATERIAL
1 novelo Ateliê Natureza 200g na cor Ocre
Plus 9727 (a peça usa 200g)
3 novelos Ateliê Natureza 200g na cor
Potássio 298 (a peça usa 420g)
Agulha de crochê nº 3,5 mm
Agulha de tapeçaria
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
am - anel mágico
aum – aumento (dois pontos no mesmo
ponto)
carr – carreira

4 nov. 200 g

3,5 mm

corr- correntinha
pb - ponto baixo
pbh - ponto baixo na haste
pbx - ponto baixíssimo
pt - ponto
( ) - indicam o grupo de pontos a ser repetido
[ ] - total de pontos da carreira

TAMANHO
32 x 33 cm aproximadamente

EXECUÇÃO
Base do cesto
- A base do cesto é feita em espiral. Crochete uma carreira sobre a outra
seguindo a receita.
- Com o fio Ateliê Natureza na cor Potássio (298).
CARR 1. 6pb no AM [6 pts]
CARR 2. aum x6 [12 pts]
CARR 3. (pb, aum) x6 [18 pts]
CARR 4. (pb, aum, pb) x6 [24 pts]
CARR 5. (3pb, aum) x6 [30 pts]
CARR 6. (2pb, aum, 2pb) x6 [36 pts]
CARR 7. (5pb, aum) x6 [42 pts]
CARR 8. (3pb, aum, 3pb) x6 [48 pts]
CARR 9. (7pb, aum) x6 [54 pts]
CARR 10. (4pb, aum, 4pb) x6 [60 pts]
CARR 11. (9pb, aum) x6 [66 pts]
CARR 12. (5pb, aum, 5pb) x6 [72 pts]
CARR 13. (11pb, aum) x6 [78 pts]
CARR 14. (6pb, aum, 6pb) x6 [84 pts]
CARR 15. (13pb, aum) x6 [90 pts]
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CARR 16. (7pb, aum, 7pb) x6 [96 pts]
CARR 17. (15pb, aum) x6 [102 pts]
CARR 18. (8pb, aum, 8pb) x6 [108 pts]
CARR 19. (17pb, aum) x6 [114 pts]
CARR 20. (9pb, aum, 9pb) x6 [120 pts]
CARR 21. (19pb, aum) x6 [126 pts]
CARR 22. (10pb, aum, 10pb) x6 [132 pts]
CARR 23. (21pb, aum) x6 [138 pts]
CARR 24. (11pb, aum, 11pb) x6 [144 pts]
CARR 25. (23pb, aum) x6 [150 pts]
CARR 26. (12pb, aum, 12pb) x6 [156 pts]
CARR 27. (25pb, aum) x6 [162 pts]
CARR 28. (13pb, aum, 13pb) x6 [168 pts]
CARR 29. (27pb, aum) x6 [174 pts]
- A partir da próxima carreira da base, comece a conduzir o fio Ateliê
Natureza na cor Ocre Plus (9727).
- Termine a próxima carreira com um pbx, conforme indicado na receita.
CARR 30. (14pb, aum, 14pb) x5, 14pb, aum, 13pb, pbx, corr [180 pts]
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CORPO DO CESTO
- O corpo do cesto é feito na técnica do crochê em fio conduzido. Esta
técnica consiste em crochetar com duas (ou mais) cores ao mesmo
tempo, conduzindo a cor não trabalhada por dentro dos pontos com
uma tensão que não deixe o fio nem muito esticado, para não deformar
o trabalho, nem muito frouxo, para não aparecer muito entre a trama.
- O que faz o desenho surgir são as trocas de cor realizadas ao longo
do trabalho. A troca para a nova cor deve ser feita na última laçada do
último ponto da cor antiga. Ou seja, a última laçada deve ser feita já
com o fio da cor nova.
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O corpo do cesto é feito em crochê circular. Ao final de cada carreira finalize com um ponto baixíssimo trabalhado no primeiro ponto desta mesma
carreira. Este ponto baixíssimo conta como o último ponto baixo de cada
carreira. A seguir faça uma correntinha para subir o trabalho e inicie a
próxima carreira.

EXECUÇÃO DO CORPO DO CESTO
CARR 1. 179 pbh, pbx, corr [180pts]
CARR 2 a 52. 179 pb, pbx, corr [180pts]
- Trabalhe as trocas de cor de acordo com o gráfico abaixo. O gráfico deve
ser lido da direita para a esquerda. Cada quadrado corresponde a um
ponto baixo.

FEITO COM ATELIÊ NATUREZA

ACABAMENTO
- No final da última carreira, faça o pbx e continue fazendo pbx em toda a
volta com o fio Ateliê Natureza na cor Potássio (298).
- Corte os fios e arremate por dentro da peça.
- E está pronto seu Cesto Cordão!

FEITO COM ATELIÊ NATUREZA

.
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.

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
fiospingouin

SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

