
Linha
1x 50g de nov. Anchor Freccia 6 nas cores 00089 e 01019

Material adicional
Milward: agulha de croché de 2 mm, agulha de costura, tesoura, 
fita métrica
Outros: 1 pedaço de papelão de 5 x 8 cm tamanho
1 missanga de 2 mm ø, 1 missanga de 8 mm ø, 1 missanga de  
10 mm ø

Variantes de cores

Técnica: Croché

Marca: Anchor Freccia

Tempo necessário: Uma noite

makeitcoats.com

Pulseira de croché

Grau de dificuldade - Simples

De Amy Pierce

✳ Anchor Freccia 4771006 -
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Pulseira de croché
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Trabalhar uma laçada inicial em 40 cm a partir 
do início do fio.

Crochetar 60 correntinhas. Trabalhar uma carreira de pbx... ...continuar no lado inferior da corrente 
de corr 1 pbx em cada corr = 1ª carreira.
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Iniciar no começo da 1ª carreira, conforme o 
diagrama de croché e trabalhar a 2ª carreira 
de pbx.

Terminar a carreira. Encurtar o fio de acordo com o comprimento 
do fio inicial e dar um nó.

Dar um nó nos fios.
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Para a borla, enrole o fio em volta do pedaço 
de papelão e passar o fim do fio de acordo 
como indicado na figura.

Cortar os fios enrolados, remover o pa-
pelão e dar um nó firme nas extremidades.

Amarrar a borla e costurar os fios.

Trabalhar a extremidade da carreira.

Enfiar nas missangas.

15

Cortar as extremidades da borla para que 
tenham o mesmo comprimento.



Pulseira de croché
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Fim

Início

1 corr (correntinha)

pbx (ponto baixíssimo)

Depois de 40 cm, trabalhar uma laçada inicial e crochetar 60 corr.
Carreira 1: 1corr (substituição para o 1° pbx), trabalhar 59 pbx, em seguida, continuar no lado inferior da corrente de corr, 1 pbx em cada corr. Em seguida trabalhar 10 corr (= laçada para 
o fecho).
Carreira 2: começar de novo, conforme a fig. no início da 1ª carreira e trabalhar mais uma carreira de pbx. Cortar o fio do mesmo comprimento que o fio inicial, passar pela laçada inicial e 
dar um nó.


