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Modelo Nº.: 0022365-00001-05 

Criado por Madeinrox

Cesto de 
Crochet



Cesto de Crochet
TENSÃO
7pbs e 6,5 carreiras = 10 x 10 cm.

PASSO A PASSO
PASSO 1: Comece com um anel mágico com a cor A. Trabalhe 6 pb no 
anel, pbx para unir. 

Anchor Crafty 250g - Art. Nº 4774000 - * (Cor n°)

Ø12 cm x 13 cm

1x *00110 (A), *00108 (B)

12mm

Fácil 1

0022365-00001-05

PASSO 2: construa a base do cesto:  1ª volta cr 1. 2 pb em cada pb à volta. 
pbx para unir. (12 pb)
2ª volta: cr 1. *2 pb. no próximo pb. 1 pb. no próximo pb. Rep. de * a toda 
a volta. pbx para unir. (18pb)
3ª volta: cr 1. *1 pb no próximo pb, 2 pb no próximo pb, 1 pb no pb 
seguinte. Rep. de * à volta. pbx para unir. (24pb)

PASSO 3: Construir o corpo do cesto com as seguintes voltas:
4ª volta: cr 1, trabalhando apenas nos laços de trás, pb em cada ponto à 
volta, pbx para unir (24 pb).
5ª - 9ª volta: Repetir a 4ª volta.
10ª - 11ª volta: Repetir a 4ª volta com a cor B.

PASSO 4: Usar agulha para juntar as extremidades. Rematar.

RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM
•  Lave sempre a temperatura da água o mais quente possível – até à tem-

peratura recomendada, use programa de centrifugação curto. Se lavar à 
mão, lave em água abundante. Para cores mais escuras, recomendamos 
o uso de toalhitas anti transferência de cor.

• Não use lixívia.
• Não seque em máquina. Seque sobre uma superfície na horizontal.
• Passe a ferro quente utilizando um pano húmido.
• Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno.
•  Não use branqueadores óticos (ou qualquer detergente que contenha 

branqueadores óticos).
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