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Quem somos 

 

Situado em Londrina – PR, o Armarinho São José possui 19 anos de experiência 

no mercado, servindo artesãos profissionais, comerciantes e entusiastas que 

praticam a arte manual por hobby.  

Com mais de 30 mil produtos diferentes nacionais e importados, é hoje referência 

nacional no segmento de armarinhos e aviamentos. 

Na loja virtual, com mais de 5 anos de existência, atende todas as regiões do 

país. E o melhor: com agilidade e segurança. Por isso, conquistou em 2012 a 

certificação Ouro E-bit, afirmando a satisfação dos consumidores.  

Tem no cliente sua inspiração diária. Por isso, busca servi-lo não só com os 

produtos de sua necessidade, mas também com informações e conteúdos de 

seu interesse. Assim, este e-book é um produto dessa ação. 

Navegue pelas receitas que selecionamos e ganhe inspirações!  
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O Verão está aí! 

 

O Verão 2016 está chegando e esse é o momento para colocar em prática as 

habilidades com o crochê e ‘fazer bonito’ nas praias e piscinas do nosso País. 

Pensando nisso, nós, do Armarinho São José, selecionamos 12 receitas de 

crochê, que fizeram sucesso no nosso blog para inspirar seus trabalhos.  

Passo a passo com gráficos, tendências de cores, estilo de pontos que estão em 

alta e dicas de moda são os principais conteúdos que você vai encontrar nesse 

material.  

Elaboramos com carinho esse e-book, dedicado àqueles que produzem por 

hobby e também para os que têm nesse trabalho uma fonte de renda. 

Esperamos que, com esse conteúdo, você possa adquirir várias inspirações, dar 

asas à criatividade e produzir com alegria. Característica, essa, que torna valioso 

e diferenciado o trabalho feito à mão.  

Boa leitura! 
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1 Biquínis – 4 Modelos incríveis para essa estação! 

 

Os biquínis de crochê, que foram febre nos anos 70 com a influência da cultura 

hippie, voltaram com tudo neste ano. Com isso, já são considerados unânimes 

para o Verão 2016. O charme do trabalho manual conquistou também as 

celebridades que, frequentemente, posam nas redes sociais trajadas com peças 

feitas com essa técnica.  

O primeiro destaque é o modelo com elásticos coloridos, inspirado no modelo da 

marca Kiini, usado pela atriz Camila Queiroz em ‘Verdades Secretas’ da TV 

Globo. Na receita da Círculo a seguir foi usada a linha Verano da Círculo, que 

você encontra no nosso site.  

Os elásticos coloridos e os bojos para dar sustentação à peça você também 

encontra no nosso site. Acesse e confira as novidades! 

 

  

 

05 06 

http://www.armarinhosaojose.com.br/linha-verano-50-gramas.44214.html
http://www.armarinhosaojose.com.br/elastico-sao-jose-color--n12--c_10mts---1-unidade.53445.html
http://www.armarinhosaojose.com.br/?m=QS&origin=frm&qs=bojo+biquini


  

 

Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

 

  

07 

http://www.armarinhosaojose.com.br/linha-verano-50-gramas.44214.html
http://www.armarinhosaojose.com.br/elastico-sao-jose-color--n12--c_10mts---1-unidade.53445.html


  

 

Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

Receita – Biquíni com elásticos coloridos 

 

Material: 
Verano, 2 nov.  de cada na cor 6118 (azul); Anne 65m, 1 nov.  de cada nas cores: 5487 (verde 

claro), 5800 (verde abacate), 3611 (vermelho), 2194 (azul) e 3131 (rosa);  

Ag. para crochê Círculo 1,75mm e 3,0mm;  

Ag. para costura de 12mm;  

Círculo Maxxi retrós 1 nov. de cada nas cores: na cor 539  (azul), 260 (vermelho) e 110 (bege);  

250cm de elástico na cor azul com 1cm de largura; 120cm de elástico na cor vermelho com 1cm 

de largura; 65cm de elástico na cor bege com 0,5cm de largura;  

Tesoura. 

Pontos utilizados - Corr. – correntinha, p.bx. – ponto baixíssimo, p.b. – ponto baixo,  p.a. – ponto 

alto 

Abreviaturas – Nov.  - novelo, Carr. – carreira, ag.: agulha, rep. – repita, diag. – diagrama, trab. 

– trabalhe, v. - vezes 

Execução:  
Calcinha - Com o fio Verano na cor azul e ag. de crochê de 3,0mm inicie a peça pela parte da 

frente com um cordão de 16 corr., 1ª carr.: 3 corr., 15 p.a.. Da 2ª até a 56ª carr. continue seguindo 

o diag. 1. Da 1ª até a 27ª carr. representa a parte da frente da peça, da 28ª até a 56ª carr. 

representa a parte detrás da peça. Após o termino desta etapa mude para a ag. de crochê de 

1,75mm e com o fio Anne na cor vermelho trab. ao redor da peça uma carr. de p.b.. Com o 

mesmo fio trab. nas laterais da peça acompanhando o diag. 2 unindo a parte da frente com a 

parte detrás. Mude para o fio Anne na cor azul e trab. ao redor da cava direita o acabamento 

acompanhando o diag. 3 e o p. de rep.. Mude para o fio Anne na cor verde claro e trab. ao redor 

da cava esquerda o acabamento acompanhando o diag. 4 e o p. de rep. Mude para o fio Anne 

na cor verde abacate e trab. ao redor do cós o acabamento acompanhando o diag. 5 e o p. de 

rep., na 2ª carr. deste diagrama trab. com o fio Anne na cor vermelho.  Montagem e acabamento 

– Corte os elásticos da seguinte maneira: para cada cava corte 60cm do elástico na cor azul e 

60cm do elástico na cor vermelho, para o cós 64cm dos elásticos nas cores azul e bege. 

Transpasse os elásticos sobre os acabamentos  feitos sobre os diag. 3, 4 e 5, e com a ag. 

para  costura e o fio Maxxi retrós e prenda os elásticos com p. de alinhavo a mão. 

Biquíni – Bojo direito - Com o fio Verano na cor azul e ag. de crochê de 3,0mm inicie a peça com 

um cordão de 16 corr., 1ª carr.: 3 corr., 33 p.a.. Da 2ª até a 10ª carr. continue seguindo o diag. 

6. Após o termino desta etapa mude para a ag. de crochê de 1,75mm e com o fio Anne na cor 

amarelo trab. ao redor do bojo o bico de acabamento acompanhando o diag. 7 e o p. de rep., na 

2ª carr. use o fio Anne na cor verde claro. Ainda com o fio Anne na cor verde claro trab. na parte 

superior do bojo um cordão em corr. de 15cm. Reserve a peça. Bojo esquerdo – igual ao bojo 

direito. Montagem e acabamento – Com a ag. de crochê de 1,75mm e com o fio Anne na cor azul 

trab. na parte interna dos bojos e sobre os cordões de 15cm da parte superior de cada bojo faça 

o acabamento acompanhando o diag.8 e o p. de rep. Ao fazer este acabamento na parte central 

dos bojos faça a união deles com 2 p.a. presos um em cada bojo. Na parte externa de cada bojo 

faça o diag. 8, no lado esquerdo use o fio Anne na cor rosa e no lado direito use o fio Anne na 

cor vermelho. Nas tiras superiores de cada bojo faça o cordão de 25cm acompanhando o diag. 

10 e o p. de rep. usando o fio Anne na cor azul. Mude para o fio Anne na cor amarelo e trab. em 

cada lateral dos bojos um cordão de 12cm em corr. Sobre estes cordões e na parte inferior dos 
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bojos trab. o acabamento acompanhando o diag. 9 e o p. de rep. Na 1ª carr. use o fio Anne na 

cor amarelo e na 2ª carr. use o fio Anne na cor verde abacate. Nas tiras laterais de cada bojo 

faça o cordão de 30cm acompanhando o diag. 10 e o p. de rep. usando o fio Anne na cor amarelo. 

Corte os elásticos da seguinte maneira: 60cm do elástico na cor vermelha parte interna dos bojos, 

2 v. na medida de 60cm do elástico na cor azul para as partes externas de cada bojo, 58cm em 

cada nos elásticos nas cores azul e vermelho. Transpasse os elásticos sobre os 

acabamentos  feitos sobre os diag. 8 e 9, e com a ag. para  costura e o fio Maxxi retrós e prenda 

os elásticos com p. de alinhavo a mão. 
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Receita – Biquíni com babados Verano e Cléa 
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Modelo belíssimo de biquíni com as duas linhas de sucesso entre as artesãs: 

Cléa e Verano. A dupla fica muito bem em peças de verão, pela leveza e 

elasticidade que proporciona. Um fio complementa o outro e o resultado fica 

incrível! 

Na receita, o biquíni foi produzido com babadinhos, que valorizam as curvas 

femininas e deixam as peças ainda mais charmosas.  

Veja o modo de fazer desse biquíni tendência e surpreenda nas praias e 

piscinas! 

Os materiais você encontra no Armarinho São José.  

 

Material:  
2 novelos de Cléa 5 (azul e rosa); 

2 novelos de Verano (azul e rosa);  

Agulha de crochê 2,5mm; 

Fita métrica; 

Tesoura. 

OBS: trabalhe com o fio Cléa e Verano juntos.  

Execução: 
BUSTO 

Siga o gráfico 1 e  faça 9 carreiras e  finalize a 10° carreira com o babado de crochê (gráfico 3). 

Cordão alças: faça 40 cm de correntinhas. 

Cordão tronco: faça 120 cm de correntinhas e passe o cordão por baixo do busto. 

CALCINHA  

Para fazer a calcinha siga o gráfico 2 e  finalize a parte da frente com um babado de crochê 

(gráfico 3). 

Cordão Calcinha: Faça 40 cm de correntinhas em cada lado da calcinha.  

Tamanho: M 

 Artesã: Bruna Szpisjak 

 
 

 

 

 

 

0 
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Receita – Biquíni Floral com Anne 
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Nessa receita com a tradicional linha Anne, o charme fica por conta das flores delicadas 

em crochê. Confira no Armarinho São José a paleta completa de cores disponíveis e 

faça você também!   

 

Material:  
1 novelo de Anne cor Rosa (3077); 

Agulha de crochê 1,75mm; 

Tesoura; 

Fita Métrica; 

Bojo; 

Agulha e linha para costura.  

Execução: 
BUSTO 

Siga o gráfico 1,  faça 3 quadradinhos e emende-os com ponto baixísimo conforme o esquema 

do gráfico 2. Faça o acabamento no bojo seguindo o gráfico 3 e para passar o cordão no tronco 

siga o gráfico 4. 

Com auxílio da agulha e linha para costura aplique o bojo de espuma.  

Cordão alça: faça 40 cm de correntinhas com 2 fios de Anne. 

Cordão tronco: faça 120 cm de correntinhas com 2 fios de Anne e passe o cordão de baixo do 

busto.  

CALCINHA  

Para fazer a Calcinha siga o esquema abaixo: 

Inicie com 44 correntinhas; 

1° e 2° carreira: cada carreira com 44 pontos altos;  

3° à 20° carreira: faça diminuições de 2 pontos em cada carreira, ou seja, diminua 1 ponto em 

cada lado da carreira.  

21° à 30° carreira: trabalhe 8 pontos altos em cada carreira; 

31° carreira: aumente dois pontos (10 pontos); 

32° carreira: aumente dois pontos (12 pontos); 

33° carreira: faça 12 pontos altos; 

34° carreira: aumente dois pontos (14 pontos); 

35° carreira: aumente dois pontos (16 pontos); 

36° carreira: faça 16 pontos altos; 

37° carreira: aumente dois pontos (18 pontos); 
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38° carreira: aumente dois pontos (20 pontos);  

39° carreira: faça 20 pontos altos; 

40° carreira: aumente dois pontos (22 pontos); 

41° carreira: faça 22 pontos altos; 

42° carreira: aumente dois pontos (24 pontos); 

43° carreira: faça 24 pontos altos; 

44° carreira: aumente dois pontos (26 pontos); 

45° carreira: faça 26 pontos altos; 

46° carreira: aumente dois pontos (28 pontos); 

47° carreira: faça 28 pontos altos; 

48° carreira: aumente dois pontos (30 pontos); 

49° carreira: faça 30 pontos altos; 

50° carreira: aumente dois pontos (32 pontos); 

51° carreira: faça 32 pontos altos; 

52° carreira: aumente dois pontos (34 pontos); 

53° carreira: faça 34 pontos altos; 

54° carreira: aumente dois pontos (36 pontos); 

55° carreira: trabalhe 36 pontos altos. 

Faça o acabamento em torno da calcinha com ponto baixo. Na parte da frente da calcinha aplique 5 

flores seguindo o gráfico 5 e na parte de trás faça o acabamento conforme o gráfico 3.  

Cordão Calcinha: Faça 40 cm de correntinhas com 2 fios de Anne e aplique em cada lado da 

calcinha. 

Tamanho: M 

Artesã: Bruna Szpisjak 
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Receita – Biquíni Boho com Charme 
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Confira mais uma Belíssima Sugestão de Biquíni em Crochê, este modelo com 

um Toque Boho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  
5 cores de Novelo Charme (Nude: 7684; Azul: 2352; Laranja: 4146; Rosa: 6156; Verde: 5757); 

Agulha de crochê 2mm; 

Fita métrica; 

Argolas; 

Tesoura; 

Bojo + agulha e linha para costura. 

Execução: 
BUSTO 

Siga o gráfico 1  e  faça 9 carreiras. 

Após finalizar o quadrado do gráfico 1, faça as diminuições até que dê a volta no tronco, seguindo 

as diminuições do gráfico 2. 

Finalize com o busto com um bico de crochê (gráfico 3) 

Cordão alças: faça 40 cm de correntinhas, aplique o terminal e tassel nas pontas.  

Cordão costas: faça 120 cm de correntinhas, trance o cordão nas constas e aplique o terminal e 

tassel nas pontas.  
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CALCINHA  

Para fazer a calcinha siga o gráfico 4 e finalize a parte da frente com um bico de crochê (gráfico 

3). 

Cordão Calcinha: Faça 40 cm de correntinhas em cada lado da calcinha e aplique o terminal e 

tassel nas pontas. Aplique as argolas na frente da calcinha.  

Tamanho: M 

Artesã: Bruna Szpisjak  
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2 Body – Inspirações elegantes e charmosas  
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Body Anne com detalhes em Crochê de Grampo 

 
A próxima receita foi executada com a linha Anne – a queridinha das 

crocheteiras. Esse produto da Círculo foi uma das primeiras linhas de algodão a 

serem fabricadas aqui no Brasil.  

A sua versatilidade e durabilidade foram os responsáveis por consolidá-la no 

topo e por mantê-la, ainda hoje, como referência para peças de verão. 

O fio é composto em 100% algodão mercerizado, o que permite um acabamento 

resistente e com leve brilho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

1 novelo Círculo Anne 500 cor 8990 (preto); 

Agulha crochê Círculo 1,75mm. 

Abreviações utilizadas: 

carr: carreira 

corr: corrente 

pbxíssimo: ponto baixíssimo 

pb: ponto baixo 

23 
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pa: ponto alto 

aum: aumento (2 pontos no mesmo lugar) 

dim: diminuição (2 pontos fechados juntos) 

 

Execução:  
Parte de trás: 

Gráfico 1 

1ª carr: 21 corr, 1 pa no 5º ponto e em cada ponto. 

2ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada ponto. 

3ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 1 pa em cada ponto, aum no último ponto. 

4ª carr - 5ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo ponto, 1 pa em cada ponto. 

6ª carr - 17ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 1 pa em cada ponto, aum no último 

ponto. 

18ª carr - 25ª carr: 3 corr para subir, 2 pa no mesmo ponto, 1 pa em cada pa, 3 pa no último 

ponto. 

26ª carr - 27ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 1 pa em cada ponto, aum no último 

ponto. 

 

Parte da frente: 

Gráfico 2 

1ª carr: no lado oposto da 1ª carr, junte com pbxíssimo no 1º ponto, 3 corr para subir, 1 pa em 

cada ponto. 

2ª carr - 4ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa. 

5ª carr - 9ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 1 pa em cada ponto. 

10ª carr - 20ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo ponto, 1 pa em cada pa, aum no último 

ponto. 

21ª carr - 26ª carr: 3 corr para subir, 2 pa no mesmo ponto, 1 pa em cad apa, 3 pa no último 

ponto. 

27ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo ponto, 1 pa em cada pa, aum no último ponto. 

28ª carr: 3 corr para subir, junte com pbxíssimo na 9ª corr da parte de trás, 1 pa no pa de base 

(no mesmo lugar das 3 corr para subir), 1 pa em cada pa, 2 pa no último pa, 9 corr, junte com 

pbxíssimo no outro lado da parte de trás, vire. 

 

Corpo do maiô: 

Gráfico 3 

Sem arrematar, continue: 

29ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada corr e em cada pa até o final da carr, junte com 

pbxíssimo, vire. 

30ª carr - 31ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa, junte com pbxíssimo, vire. 

32ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada um dos próximos 74 pa, 1 dim, 1 pa em cada um dos 

próximos 88 pa, 1 dim, 1 pa em cada um dos próximos 3 pa, junte com pbxíssimo, vire. 

33ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa, junte com pbxíssimo, vire. 

34ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada um dos próximos 75 pa, 1 dim, 1 pa em cada um dos 

próximos 85 pa, 1 dim, 1 pa em cada um dos próximos 2 pa,1 pa no mesmo lugar das 3 corr para 

subir, junte com pbxíssimo, vire. 

35ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa, junte com pbxíssimo, vire. 

36ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada um dos próximos 74 pa, 2 dim, 1 pa em cada um dos 

próximos 81 pa, 2 dim, 1 pa em cada um dos próximos 2 pa, junte com pbxíssimo, vire. 

37ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa, junte com pbxíssimo, vire. 

38ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada um dos próximos 73 pa, 2 dim, 1 pa em cada um dos 

próximos 79 pa, 2 dim, 1 pa no próximo pa, junte com pbxíssimo. Arremate. 
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39ª carr: junte com pbxíssimo no 100º pa, 3 corr para subir, 1 dim, 124 pa, 3 pa fechados juntos. 

40ª carr: 3 corr para subir, 2 pa fechados juntos com as corr, 1 pa em cada pa, 3 pa fechados 

juntos, volte. 

41ª carr - 65ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 pa em cada pa, 1 dim. 

Arremate. 

 

Para formar o decote: 

 

Gráfico 4 

Lado esquerdo: 

66ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 pa em cada um dos próximos 22 

pa, 1 dim, volte. 

67ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 pa em cada pa, volte. 

68ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 dim, 1 pa em cada pa, volte. 

Continue repetindo a 67ª carr e 68ª carr até a 79ª carr. 

 

Lado direito: 

Pule 22 pontos 

66ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 pa em cada um dos próximos 22 

pa, 1 dim, volte. 

67ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa, 1 dim, volte. 

68ª carr: 2 corr para subir, 1 pa fechado junto com as corr, 1 dim, 1 pa em cada pa, volte. 

Continue repetindo a 67ª carr e 68ª carr até a 79ª carr. 

 

Alças: 

Junte com pbxíssimo na ponta, *3 corr para subir, 2 pa no mesmo lugar, 1 pb no próximo ponto 

de base, vire*, repetir de * a * mais 40 vezes. Arremate. 

 

Detalhes frontais e das costas em crochê de grampo: 

 

Gráfico 5 

Parte da frente (faça 2): 

Faça 104 alças (52 de cada lado) no grampo. 

Depois da 2ª parte pronta, una 2 alças de cada vez com *1 pb, 2 corr, 1 pb na outra parte, 2 corr, 

1 pb na parte anterior*, repetir de * a * até a ponta. Arremate. 

Nas outras 2 laterais faça 1 pb unindo 2 alças, *2 corr, 1 pb unindo 2 alças*, repetir de * a * até 

o final da carr. Arremate. Costure na parte da frente ou una com pb. 

 

Parte das costas: 

Faça 200 alças (100 cada lado) no grampo. 

Una às laterais e a parte de trás com *1 pb, 2 corr, 1 pb na outra parte, 2 corr, 1 pb na parte 

anterior* em um dos lados. 

No lado externo faça *2 corr, 1 pb unindo 2 alças* e depois 1 carr de pb nas corr colocando o 

elástico no interior. 

 

Artesã: Maria Gerlane Silva 
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PAP: Maiô em Crochê com Verano 
 

Nesse PAP você vai aprender como confeccionar um maiô todo trabalhado em 

crochê com a linha Verano. Esse fio é ideal para peças que serão usadas em 

praias e piscinas, porque não retém água. Além disso, o modelo da Círculo 

possui elasticidade, o que favorece o caimento de peças de verão.  

Confira no Armarinho São José as cores disponíveis e os tons que são 

lançamento para essa estação. Clique aqui e conheça!   
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Materiais:  

3 novelos Círculo Verano cor 6111 

(vermelho); 

1 novelo Círculo Verano cor 6112 (bordô); 

Agulha tricô Círculo 3,5; 

Agulha crochê Círculo 3mm; 

Tecido para forro. 

Abreviações utilizadas: 

carr: carreira 

corr: corrente 

pbxíssimo: ponto baixíssimo 

pb: ponto baixo 

pa: ponto alto 

 

Execução: 
Calcinha 

Parte da frente: 

Gráfico 1 

 

1ª carr: Monte 10 pontos na agulha de tricô. 

2ª carr - 19ª carr: trabalhe em ponto meia. 

20ª carr: 1 aumento em cada lado. 

21ª carr - 22ª carr: trabalhe em ponto meia 

sem aumentar. 

Continue repetindo da 20ª carr - 22ª carr até 

a 50ª carr. 

Arremate. 

Parte de trás 

Gráfico 2 

1ª carr - 2ª carr: no lado oposto da 1ª carr, 

faça 2 carr em ponto meia. 

3ª carr: 1 aumento em cada lado. 

4ª carr - 5ª carr: trabalhe em ponto meia. 

Continue repetindo da 3ª carr - 5ª carr até a 

46ª carr. 

Arremate. 

Faça 2 carr de pb ao redor da calcinha. 

 

Corpo: 

Gráfico 3 

1ª carr: Com a agulha de crochê, una com pbxíssimo na parte de trás, 40 corr, junte com pb na 

ponta da frente, 1 pb em cada ponto, 40 corr, junte com pbxíssimo no outro lado da parte de trás, 

1 pb em cada ponto. Junte com pbxíssimo. 

2ª carr: 1 corr para subir, 1 pb em cada corr e cada pb. Junte com pbxíssimo. 

3ª carr - 4ª carr: 3 corr para subir, 1 pa em cada pa. Junte com pbxíssimo. 

5ª carr: 3 corr para subir, *2 corr, pule 3 pontos, 3 pa no próximo ponto*, repetir de * a * mais 2 

vezes, #15 corr, pule 5 pa, 3 pa no próximo pa, repetir de * a * 5 vezes#, repetir de # a # mais 3 

vezes, 15 corr, pule 5 pa, 3 pa no próximo pa, repetir de * a * 2 vezes, pule 3 pontos, 1 pa. 

6ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, *2 corr, 3 pa nas corr*, repetir de * a * mais 1 

vez, #6 corr, 1 pb nas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, repetir de *a  * 4 vezes#, repetir de # 

a # mais 3 vezes, 6 corr, 1 pb nas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, repetir de * a * 1 vez, 2 

corr, 2 pa nas últimas corr. 

7ª carr: 3 corr para subir, 1 corr, 3 pa nas corr de base, *2 corr, 3 pa nas próximas corr*, #6 corr, 

1 pb nas corr, 1 pb no pb, 1 pb nas próximas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, repetir de * a * 

mais 3 vezes#, repetir de # a # mais 3 vezes, 6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb no pb, 1 pb nas próximas 

corr, 3 pa nas próximas corr, 2 corr, 3 pa nas próximas corr, 1 pa no último pa. 
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8ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, *2 corr, 3 pa nas próximas corr*, #6 corr, 1 pb 

nas corr, 1 pb em cada um dos 3 pb, 1 pb nas próximas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, 

repetir de * a * 2 vezes#, repetir de # a # mais 3 vezes, 6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb em cada um 

dos 3 pb, 1 pb nas próximas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, 2 corr, 2 pa nas últimas corr. 

9ª carr: 3 corr para subir, 3 pa nas corr, *6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb em cada pb, 1 pb nas próximas 

corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, 2 corr, 3 pa nas próximas corr*, repetir de * a * mais 3 vezes, 

6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb em cada pb, 1 pb nas próximas corr, 6 corr, 3 pa nas próximas corr, 1 

pa no último pa. 

10ª carr: 3 corr para subir, 2 corr, 1 pa no mesmo lugar, *6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb em cada pb, 

6 corr, 3 pa nas próximas corr*, repetir de * a * mais 3 vezes, 6 corr, 1 pb nas corr, 1 pb em cada 

pb, 6 corr, 2 pa nas últimas corr. 

11ª carr: 3 corr para subir, 3 pa no 2º pa, *6 corr, pule 1 pb, 1 pb em cada um dos próximos 7 pb, 

6 corr, 3 pa no 1º pa, 2 corr, 3 pa no 3º pa*, repetir de * a * mais 3 vezes, 6 corr, pule 1 pb, 1 pb 

em cada um dos próximos 7 pb, 6 corr, 3 pa no 1º pa, 1 pa no último pa. 

12ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 2 corr, 3 pa no 3º pa, #6 corr, pule 1 pb, 1 pb 

em cada um dos próximos 5 pb, 6 corr, 3 pa no primeiro pa, 2 corr, 3 pa nas próximas corr, 2 

corr, 3 pa no 3º pa#, repetir de # a # mais 3 vezes, 6 corr, pule 1 pb, 1 pb em cada um dos 

próximos 5 pb, 6 corr, 3 pa no próximo pa, 2 corr, 2 pa no último ponto. 

13ª carr: 3 corr para subir, 3 pa nas corr, 1 corr, 3 pa no 3º pa, #6 corr, pule 1 pb, 1 pb em cada 

um dos próximos 3 pb, 6 corr, 2 corr, 3 pa no 1º pa, *2 corr, 3 pa nas corr*, repetir de * a * mais 

1 vez, 2 corr, 3 pa no 3º pa#, repetir de # a # mais 3 vezes, 6 corr, pule 1 pb, 1 pb em cada um 

dos próximos 3 pb, 6 corr, 2 corr, 3 pa no 1º pa, 2 corr, 3 pa nas corr, 1 pa no último pa. 

14ª carr: 3 corr para subir, 1 pa no mesmo lugar, 2 corr, 3 pa nas corr, 2 corr, 3 pa no 3º pa, #6 

corr, pule 1 pb, 1 pb no próximo ponto, 6 corr, 3 pa no 1º pa, *2 corr, 3 pa nas corr*, repetir de * 

a * mais 2 vezes, 2 corr, 3 pa no último pa#, repetir de # a # mais 3 vezes, 6 corr, pule 1 pb, 1 pb 

no próximo ponto, 6 corr, 3 pa no 1º pa, 2 corr, 3 pa nas corr,  2 corr, 2 pa no último pa. 

15ª carr: 3 corr para subir, 3 pa nas corr, *2 corr, 3 pa nas próximas corr*, 2 corr, 3 pa no 3º pa, 

#15 corr, 3 pa no 1º pa, repetir de * a * 4 vezes, 2 corr, 3 pa no 3º pa#, repetir de #  a # mais 3 

vezes, 15 corr, 3 pa no 1º pa, repetir de * a * 2 vezes,  1pa no último pa. 

Repita da 6ª carr - 14ª carr. 

25ª carr: 3 corr para subir, *3 pa nas próximas corr*, repetir de * a * mais 1 vez, #3 pa no 3º pa, 

3 pa no 1º pa, repetir de *a  * 4 vezes#, repetir de # a # 3 vezes, 3 pa no 3º pa, 3 pa no 1º pa, 

repetir de * a * 2 vezes, 1 pa no último pa. Arremate. 

Deixe 10 pa de cada lado sem trabalhar; Em tricô faça 38 carreiras em ponto meia. 

Arremate. 

Com o bordô faça 1 carr de pb unindo com o elástico ao redor da abertura para as pernas na 

calcinha. 

Ao redor do restante do maiô faça as carreiras: 

Gráfico 4 

1ª carr: 1 pb em cada ponto até chegar na cava, 45 corr, 1 pb na parte de cima do maiô para 

formar a alça, 1 pb em cada ponto até chegar na outra ponta, 45 corr, 1 pb na cava, 1 pb em 

cada ponto até o final da carr, junte com pbxíssimo. 
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2ª carr: 1 corr para subir, 1 pb me cada ponto. 

3ª carr: *1 pb, 3 corr para subir, 2 pa no mesmo lugar, pule 2 pontos*, repetir de * a * até o final 

da carr. Junte com pbxíssimo. 

Arremate. 

Nas cavas: 

1ª carr: 1 pb em cada ponto. 

2ª carr: *1 pb, 3 corr para subir, 2 pa no mesmo lugar, pule 2 pontos*, repetir de * a * até o final 

da carr. Junte com pbxíssimo. 

Arremate. 

Tamanho: 38 

Artesã: Silvana Costa 

Fonte da receita e das imagens: Círculo 
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Body em crochê com a linha lançamento Chic 

 
Sofisticação e elegância são as palavras que marcam essa receita da Círculo. O 

Body todo trabalhado no crochê com a linha Chic, já disponível no Armarinho 

São José, promete fazer sucesso nas praias e piscinas desse verão! 

Clique aqui para encontrar a linha Chic. 

Confira o modo de fazer e inspire-se com esse modelo! 
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Material: 
Chic, 4 nov.  na cor 2193 (verde);  Ag. para 

crochê Círculo 3,0mm; 1 par de colchetes; 

Ag. para costura de 12mm ;1 nov. Círculo 

Maxxi retrós na cor 870 (verde); Tesoura. 

Pontos utilizados - Corr. – correntinha, p.bx. 

– ponto baixíssimo, p.b. – ponto baixo, p.a. 

– ponto alto  

Abreviaturas – Nov. - novelo, carr. – carreira, 

ag.: agulha, diag. – diagrama, trab. – 

trabalhe 

Execução:  
Calcinha parte da frente– Com o fio Chic na 

cor verde e ag. de crochê de 3,0mm, inicie a 

peça com um cordão de 13 corr., 1ª carr.: 3 

corr., 12 p.a.. Da 2ª até a 21ª carr.  continue 

seguindo o diag. 1, reserve a peça.  

Calcinha parte de trás – Com o fio Chic na 

cor verde e ag. de crochê de 3,0mm, inicie a 

peça com um cordão de 13 corr., 1ª carr.: 3 

corr., 12 p.a.. Da 2ª até a 21ª carr. continue 

seguindo o diag. 2.  Faça a união das duas 

partes da calcinha fazendo em cada lateral 

um cordão de 16cm em corr.  

Parte superior da peça – sobre o cós da 

calcinha e sobre os cordões das laterais de 

16cm trab. acompanhando o diag. 3 e o p. 

de rep. da 1ª até a 20ª carr. Trab. em carr. 

circulares e feche cada carr. com um p.bx. 

Partindo da parte central das costas faça a 

1ª carr. do diag. 4 em carr. circular e feche a 

carr. com 1 p.bx.  Prossiga fazendo as 

partes dos bojos acompanhando o diag. 4 

da 2ª até a 55ª carr., trab. em carr. de ida e 

volta.  

Montagem e acabamento -  Use a ag. para 

costura e a linha Círculo Maxxi retrós na cor 

verde  e na carr. inicial de cada parte da 

calcinha prenda os colchetes. Com o fio 

Chic na cor verde e ag. de crochê de 3,0mm, 

trab. ao redor das cavas da tanga, decote 

das costas e bojos uma carr. de p.b. Na 

parte superior de cada bojo faça o cordão de 

70cm em corr. Entre os bojos faça um 

cordão de 5cm em corr., sobre este cordão 

trab. 1 carr. de p.b.. Use a ag. para costura 

e a linha Círculo Maxxi retrós na cor verde e 

na carr. inicial de cada parte da calcinha 

prenda os colchetes. 

Bom trabalho! 

Fonte das Imagens e  
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Fonte das Imagens e da Receita: Círculo 
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3 Saídas de Praia – Conforto e elegância 

Para curtir plenamente o verão, as peças confortáveis e leves fazem toda a 

diferença! Por isso, na hora de ir à piscina, ou ao clube, as saídas de praia são 

aliadas das mulheres, que também não dispensam a elegância na hora de se 

divertir.  

Entre as cores do Verão, o laranja está entre as mais lembradas. No Verão 2016, 

o tom foi considerado o oficial da estação e, por isso, vale a pena apostar nele 

também em peças de crochê!  

Nesta receita que selecionamos da Círculo, o modelo foi produzido com o fio 

Barroco Maxcolor, já consagrado no ramo de decoração e que agora também 

ganha espaço na moda. A textura macia e delicada do fio proporciona peças 

charmosas e delicadas.  

 
Confira a receita! 
Os materiais você encontra no Armarinho São José. 
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Receita: Saída de praia com Barroco Maxcolor 

 

Material:  
Barroco Maxcolor, 1 nov. na cor 4707 (laranja); 

Ag. para crochê Círculo 4,5mm; 

Agulha para tapeçaria; 

Papel vegetal; 

Lápis; 

Tesoura. 

 

Pontos utilizados - Corr. – correntinha, p.bx. – ponto baixíssimo, p.b. – ponto baixo,  p.a. – ponto 

alto  

Abreviaturas – Nov.  - novelo, Carr. – carreira, ag.: agulha, v – vez ou vezes, rep. – repita, diag. 

– diagrama, trab. - trabalhe 

 

Execução: 
Transfira os moldes para o papel vegetal para usar como referência na execução da peça. 

Square - Com o fio Barroco Maxcolor  na cor laranja e ag. de crochê de 4,5mm, inicie o motivo 

fazendo o anel mágico. 1ª carr.: 3 corr., 2 p.a., *2 corr., 3 p.a.*, rep. de *a* por mais 2 v., 2 corr., 

1 p.bx. para fechar a carr. Da 2ª até a 4ª carr. continue seguindo o diag. 1. Rep. este motivo por 

mais 5 v., uni-los entre si ao fazer a 4ª carr. com p.bx.. 

Costas e frente - Com o fio Barroco Maxcolor  na cor laranja e ag. de crochê de 4,5mm, na parte 

superior da faixa com os 6 squares trab. frente e costas separadamente acompanhando o diag.2 

da 1ª até a 21ª carr. Trab. em carr. de ida e volta. Na parte inferior da faixa trab. acompanhando 

o diag. 3 e o p. de rep. Após o termino desta etapa faça o diag. 4 da 1ª até a 21ª carr. Trab. em 

carr. circulares e feche cada carr. com 1 p.bx. Montagem e Acabamento - Com o fio Barroco 

Maxcolor  na cor laranja e ag. de tapeçaria costure as laterais (12cm) e os ombros (6cm). Retorne 

para a ag. de crochê de 4,5mm  e trab. ao redor das cavas e decote uma carr. de p.b.. Trab. em 

carr. circular e feche a carr. com 1 p.bx. 
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PAP: Saída de praia de crochê na cor marsala com Anne 
 

A cor Marsala veio para ficar em 2015. Parece ter conquistado o gosto das 

mulheres pela elegância que inspira. Muito usado no inverno, o tom também 

promete continuar nas roupas e acessórios de verão. 

Especialistas da moda apontaram que a cor pode comunicar confiança, 

estabilidade e também um ar sutilmente sedutor. Para inspirar suas criações de 

Verão, selecionamos uma receita da Círculo com a linha Anne na cor Marsala.  

Clique aqui e Encontre os materiais necessários no Armarinho São José.  
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Material: 

Anne, 2 nov. na cor 7136 (MARSALA); Ag. 

para crochê Círculo 1,75mm e 4,0mm; Papel 

vegetal; Lápis; Tesoura 

Pontos utilizados - Corr. – correntinha, p.bx. 

– ponto baixíssimo, p.b. – ponto baixo,  p.a. 

– ponto alto, 4 p.a.f.j.. – 4 pontos altos 

fechados juntos, 2 p.a.f.j. – 2 pontos altos 

fechados juntos em pontos de bases 

diferentes. 6 p.a.c. – 3 pontos altos, 

cruzados sobre e pontos altos 

Abreviaturas – Nov.  - novelo, Carr. – 

carreira, ag.: agulha, rep. – repita, diag. – 

diagrama, trab. - trabalhe 

 

Execução: 
Transfira o molde para o papel vegetal para 

usar como referência na execução da peça. 

Saída de praia – Com o fio Anne na cor tijolo 

e ag. de crochê de 1,75mm, trab. frente e  

 

 

 

costas de uma só vez. Inicie pela parte 

superior com um cordão de 80cm em corr., 

1 p.bx. para fechar o arco. Sobre este 

cordão trab. acompanhando o diag. 1 e os 

p. de rep. por 10cm, abaixo trab. 

acompanhando o diag. 2 (1ª e 2ª carr.), 

abaixo trab. acompanhando o diag. 3 e os p. 

de rep. por 22cm, abaixo trab. 

acompanhando o diag. 4 e os p. de rep. por 

15cm. Trab. em carr. circulares e feche cada 

carr. com 1 p.bx. Arremate o fio. Trab. agora 

a parte superior da peça da frente e costas 

separadamente acompanhando o diag. 5 da 

1ª até a 12ª carr. Trab. em carr. de ida e 

volta. Acabamento – Trab. ao redor do 

decote o bico de acabamento fazendo a 11ª 

carr. do diag. 4. Trab. em carr. circular e 

feche a carr. com 1 p.bx. Use 4 fios Anne na 

cor tilojo e ag. de crochê de 4,0mm trab., na 

parte superior da peça 4 cordões de 50cm 

cada em corr.  
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

 Saia Em Crochê com Linha Clara  
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

A Saia desta receita foi produzida com a Linha Clara Brilhante - 100% Algodão 

Mercerizado – um fio leve, que é ideal para peças de verão. A peça é perfeita 

para fazer a função de saída de praia. Delicada e fresquinha, cai muito bem em 

passeios na orla!  

Confira a receita! 

 

Material 
2 novelos Círculo Clara 8176 (natural) 

Agulha para crochê Círculo nº 2mm.  

Tamanho – 38/40 

Ponto utilizado 

Correntinha (corr.). Ponto baixíssimo (p.bxmo.): Introduza a ag., laç., puxe o p. e passe 

diretamente no p. da ag.. Ponto baixo (p.b.): introduza a ag., laç., puxe o p. e com outra laç., rem. 

todos os p.. Meio ponto (m.p.): laç., introduza a ag., laç., puxe o p. laç., rem. todos os p..  Ponto 

alto (p.a.): laç., introduza a ag., laç., puxe o p. laç., rem., 2 p. e com outra laç., rem. todos os p.. 

Ponto fantasia 1 e 2: siga o gráfico correspondente. Bico: siga o gráfico. Cós: siga o gráfico.  

Amostra – Um quadrado de 10 cm em p.a. com fio duplo e ag. nº 3mm = 24 p. x 10 carr.  

Execução 
Frente e costas – São iguais e trabalhadas juntas. Com 2 fios juntos faça uma corr. de 256 p. 

feche em circulo e trabalhe em p. fantasia seguindo o gráfico nº 1. Terminado o gráfico nº 1 

trabalhe em p. fantasia seguindo o gráfico nº 2. Terminado o gráfico nº 2 trabalhe o bico seguindo 

o gráfico. Terminado o gráfico do bico rem.. Usando a mesma corr. do inicio do trabalho faça o 

p. do cós seguindo o gráfico. Terminado o gráfico do cós rem.. Faça uma corr. com 2 fios juntos 

de mais ou menos 170 cm de comprimento. Passe esta corr. na 4ª carr. do p. fantasia do cós. 
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

Receita: Saída de Praia em Crochê com Encanto Slim 
 
Nesta receita, separamos uma dica de saída de praia produzida com a Encanto 
Slim da Círculo. A linha, que traz as cores vivas e brilhantes já conhecidas da 
Encanto veio agora numa versão mais leve na Slim. Por isso, é ideal para 
produções delicadas, como essa saída de praia, que promete arrasar na próxima 
estação.  

Os materiais necessários você encontra no Armarinho São José. Faça uma visita 

clicando aqui e conheça a diversidade cores para o seu artesanato.  
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Moda Crochê: 12 Receitas para arrasar no Verão 2016  
 

Material:  
4 novelos de Encanto Slim - Cor 6313; 

Agulha de crochê 2mm; 

Argola de metal; 

Tesoura.  

Execução: 
BUSTO 

Siga o gráfico 1, iniciando com 15 

correntinhas e faça 9 carreiras. Faça o 

acabamento do busto seguindo o gráfico 2.  

Cordão alça: : faça 40 cm de correntinhas. 

Cordão tronco: faça 120 cm de correntinhas. 

Passe o cordão de baixo do busto.  

TRONCO (Frente e Costas) 

Trabalhe o tronco seguindo o gráfico 3. 

25° Carreira: trabalhe a carreira sem 

aumentos;  

26° Carreira: trabalhe a carreira com 

aumentos; 

27° Carreira: trabalhe a carreira sem 

aumentos; 

28° Carreira: trabalhe a carreira com 

aumentos. 

Emende 7 carreiras nas laterais da frente e 

costas. Finalize a calcinha com o ponto do 

gráfico 4 fazendo 15 carreiras. 

Tamanho: M 

Artesã: Bruna Szpisjak 

Fonte da receita e das imagens: Círculo 
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Blusinha em Crochê com União de Motivos Glamour 
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Material:  
2 novelo de Glamour – Cor 6085; 

Agulha de crochê 2,5mm; 

Tesoura.  

Execução: 
Siga o gráfico 1 e faça 12 squares emendando-os com ponto baixo seguindo o esquema do 

gráfico 2.  

Cordão alça: faça 40 correntinhas de alça. 

ACABAMENTO 

Finalize a regata com um barrado de crochê (gráfico 3). Faça 10 correntinhas e aplique o tassel 

nas pontas conforme o esquema do gráfico 2.  

Tamanho: M 

Artesã: Bruna Szpisjak 

Encontre todas as cores da linha Glamour – Lançamento do Ano aqui.  

 

Agradecimentos 

 

 

 

Círculo 
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