
Crochê Sustentável



XALE GRETA
GRETA

POR DEBORA ALVES DO @ADEBORALVES PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Fio Greta – 2 novelos de cada nas 
seguintes cores: Natural – 001/ Energia – 
7215/ Botanic – 9645/ Frapê - 3382
- Agulha de crochê nº 4,5 mm
- Agulha de tapeçaria
- Tesoura

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
ant.: anterior
carr.: carreira
corr.: correntinha
esp.: espaço

Um padrão viciante, delicioso de fazer! O xale Greta, é uma peça leve, versátil, num formato 
diferente, de trapézio. Ideal para ser usado como terceira peça tanto em looks mais 

despojados, como em looks mais “arrumadinhos”. 

E confira a seguir a receita escrita e quando fizer nos marque nas redes sociais <3
Vídeo aula disponível no Youtube: https://youtu.be/sOwQd06HWaM

Feito por Débora, Feito com Greta, Feito com Pingouin

 2 nov. 50 g 4,5 mm



FEITO COM GRETA

p.a.: ponto alto
p.b.: ponto baixo
p.bxmo: ponto baixíssimo
prox.: próximo(a)

OBSERVAÇÕES INICIAIS
- O xale é todo feito em carreiras lineares, de ida e volta. Em todas as car-
reiras, as 3 corr. iniciais correspondem ao primeiro p.a.
- Em todas as carreiras, há 1 aumento (2 p.a.) no primeiro e um no último 
pontos.

EXECUÇÃO

1ª carr.: No anel mágico, faça 7 p.a.
2ª carr.: 3 corr. para subir, 1 p.a. no mesmo ponto, 1 p.a. no prox. ponto, 3 
p.a. no ponto seguinte, 1 p.a. no próx. ponto, 3 p.a. no seguinte, 1 p.a. no 
prox. e 2 p.a. no último ponto.

- Daqui para frente sempre faremos 3 pontos nos pontos centrais do con-
junto de 3 p.a. da carr. ant.

3ª carr.: (CARREIRA CHEIA) 3 corr. para subir, 1 p.a. no mesmo ponto, 1 
p.a. nos prox. 3 pontos, 3 p.a. no ponto seguinte, 1 p.a. nos próx. 3 pontos, 
3 p.a. no seguinte, 1 p.a. nos prox. 3 pontos, e 2 p.a. no último ponto.
4ª carr.: (CARREIRA VAZADA): 3 corr. para subir, 1 p.a. no mesmo ponto, 
[1 corr., pula 1 ponto, faça 1 p.a. no seguinte] 2 vezes, 1 corr., [1 p.a., 1 
corr., 1 p.a.] no prox. ponto (aumento no ponto central do conjunto de 3 
pontos), [1 corr., pula 1 ponto, faça 1 p.a. no seguinte] 2 vezes, 1 corr., 
[1 p.a., 1 corr., 1 p.a.] no prox. ponto, [1 corr., pula 1 ponto, faça 1 p.a. no 
seguinte] 2 vezes, 1 corr., 2 p.a. no último ponto.



- Até aqui, fizemos 3 carr “cheias” e 1 “vazada”. Agora faremos 4 “cheias” 
e 1 “vazada”. 
- Vamos repetir esse padrão 3 cheias, 1 vazada, 4 cheias, 1 vazada por 5 
vezes ou até atingir o tamanho desejado.
- Para peça tamanho M, ficou com 1,70m de comprimento por 59 cm de 
altura.
- Troque de cor a cada repetição.

Seu xale está pronto!

FEITO COM GRETA





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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