
CROCHÊ DE 
NATAL



LUGAR AMERICANO MOSCOU
BELLA E BRISA STAR

POR  ISABELLA CAVALCANTI DO @MESABELLAATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
1 novelo de Bella cor Sorbet 9327
1 novelo Brisa Star cor cru 004
Agulha para crochê n° 3,5(caso seu ponto 
seja apertado, use a n°4,0)
Tesoura e agulha de tapeceiro para arremates.

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Corrente - corr.
Carreira - carr.
Carreira Anterior- ca.
Ponto alto- pa
Ponto alto duplo- p.a.d.

Uma receita de um sousplat para trazer o afeto e aconchego do crochê para a sua 
mesa de natal! Todo feito com 1 novelo de BELLA misturado com o fio Brisa Star 

feito pela artesã Isabella Cavalcanti. E se fizer essa peça 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 Bella, Feito com Bella e Brisa Star, Feito com Pingouin

1 nov. 150 g
1 nov. 100 g

3,5 / 4 mm



FEITO COM BELLA E BRISA STAR

Ponto alto triplo- p.a.t.
Ponto alto quádruplo -p.a.q.
Ponto baixo- pb
Ponto baixíssimo- pbx
 

MEDIDAS
40 cm de diâmetro.

EXECUÇÃO 

OBS.: Inicie todas as carreiras com 3 corr para dar altura de 1 pa. Finalize 
todas carreiras com 1 pbx.

Carr 1) 16pa no anel mágico.
Carr 2) Siga 1 corr e 1pa. 
Carr 3) Siga 2 corr e 1pa. 
Carr 4) Dentro do espaço de correntes, faça 3 p.a. 
Carr 5) Utilize 1 cabo do fio Bella e outro do fio Brisa Star. Suba 3 corr 
para simular o 1 p.a + 2 corr de separação.  Pule 1 p.a da carr anterior e 
no próximo ponto, faça 1 p.a., 2 corr de separação, pule 1 p.a e no próximo, 
faça 1 p.a + 2 corr. 
Carr 6) Volte a usar apenas o fio Bella. No espaço de correntes faça 2 p.a. 
Faça 1 p.a sobre o p.a da volta anterior e 2 p.a no espaço de corr. 
Carr 7) Suba 3 corr para simular o 1 p.a + 2 corr separação. Pule 1 p.a e 
faça 1 p.a + 2 corr de separação.
Carr 8) Utilize 1 cabo do fio Bella e outro do fio Brisa Star.  Agora será 
apenas 1 corr de separação entre todos os p.a. No próximo p.a da carr 
anterior, faça um p.a e 1 corr. de separação. 
Carr 9) Volte a usar apenas o fio Bella. No espaço de correntes, faça 2 p.a. 
Sobre o próximo p.a, faça 1 p.a e no espaço de correntes faça 2 p.a. 
Carr 10) Utilize 1 cabo do fio Bella e outro do fio Brisa Star.  Suba 3 corr 
para simular o 1 p.a + 2 corr separação, pule 1 p.a, faça 1 p.a sobre o p.a 
seguinte e 2 corr de separação. 
Carr 11) Volte a usar apenas o fio Bella. No primeiro espaço faça 1 p.a. 



Faça 1 p.a no próximo p.a e nesse espaço de corr. faça 2 p.a. Repita essa 
sequência, intercalando entre 1 p.a e 2 p.a. Ao final da volta você deverá ter 
um total de 170 p.a.
Carr 12) Utilize 1 cabo do fio Bella e outro do fio Brisa Star.  Agora você fará 
1 corr para dar altura de 1 p.b. e +5 corr de separação. Pule 5 p.a e faça 1 
p.b.x no próximo p.a. Repita toda essa sequência: 1 p.b mais 5 corr. Pule 5 p.a 
e faça 1 p.b. 
Carr 13) Volte a usar apenas o fio Bella. Em cada “casinha” de corr feita na 
carr anterior, faça 7 p.a. 
Carr 14) Pule o 1º p.a de base e no p.a seguinte faça: 1 p.a pegando pela alça 
de trás e 1 corr de separação, repita essa sequência 4x.
- Você está com 5 p.a separados por 1 corr. Neste momento estará sobrando 
1 p.a da carr anterior. Pule esse p.a e faça p.a.d no 2 ° p.a da casinha seguin-
te. Faça 1 corr de separação e sobre o próximo p.a, faça 1 p.a.t.  Faça 1 corr 
de separação e sobre o próximo p.a, faça 1 p.a.q. Faça 1 corr de separação e 
sobre o próximo p.a. faça 1 p.a.t. + 1 corr e+1 p.a.d. Sem nenhuma corr, pule 
o último p.a dessa casinha e no 2° p.a da próxima casinha faça 1 p.a. Repita 
essa sequência 4x.
- Neste momento você criou uma sequência que dará aquele formato do bico. 
Você repetirá essa sequência até o final da volta. Ao tido serão 10 sequên-
cias.
Carr 15) Utilize 1 cabo do fio Bella e outro do fio Brisa Star.  Chegamos a 
nossa última volta. Faça 1 p.b para cada p.a e corr da carr anterior. Ao chegar 
no topo do p.a.q, faça 1 ponto picô triplo. E essa será a sequência por toda a 
volta. 

Pronto! Seu lugar americano perfeito para a ceia de natal está finalizada e 
experimente tecer em outras cores para outras ocasiões!

FEITO COM BELLA E BRISA STAR





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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