Manta de Crochê Ecotrama

Por Marcelo Nunes
Tamanho: 17cm x 85cm

Execução
Com o Ecotrama verde água claro faça 156 corr (153 de base + 3 de virada), 1 p.a. na 4a corr a contar
da agulha, 2 p.a. em cada das 2 corr seguintes, *(pule 1 corr, 1 p.a. na próxima corr) 5 vezes; pule 1 corr,
2 p.a. em cada das 6 corr seguintes*. Repita de * a *.
2a carr: 1 corr, 1 p.b. em cada p.a..
3a carr: 3 corr, 1 p.a. na base das corr, 2 p.a. em cada dos 2 p.b. seguintes, *(pule 1 p.b., 1 p.a. no
próximo p.b.) 5 vezes; pule 1 p.b., 2 p.a. em cada dos 6 p.b. seguintes*. Repita de * a *.
Repita a 2a e 3a carr até completar 17 carr. Corte e arremate o fio.
18a carr: Prenda o Ecotrama cru no mesmo lado onde terminou o verde, faça *1 p.b. em cada dos 8
p.a. seguintes, 1 pipoca no próximo p.a. (= 5 p.a. no mesmo lugar, 1 p.bxmo no 1o p.a.) - empurre a
pipoca para que fique do lado direito da peça*. Repita de * a *. No final da carr corte e arremate o fio.
19a carr: Prenda o Ecotrama bege no mesmo lado onde terminou a carr cru e trabalhe como a 3a carr;
20a à 23a carr: Repita a 2a e 3a carr. No final da 23a, corte e arremate o fio.
24a carr: Igual à 18a carr.
Continue acompanhando o Esquema de Cores e Quantidade de Carreiras.
Termine com 1 carr cru com pipocas e 1 carr bege fazendo 1 p.b. e cada ponto da carr anterior.
Passe estas 2 carr também, nas corr de base.
Corte fios com 23 cm, junte 21 fios, forme 1 pingente e renda em cada ponta da manta.

Material:
Agulha de Crochê 3 mm;
3 EuroRoma Ecotrama 8/8 340m na cor:

800

Verde
Água Claro

2 EuroRoma Ecotrama 8/8 340m nas cores:

270

1110

Cinza

Bege

1 EuroRoma Ecotrama 8/8 340m na cor:

100

Cru

Legenda:
correntinha
ponto baixíssimo
ponto baixo
ponto alto
pipoca (5 pontos altos no
mesmo lugar, 1 ponto
baixíssimo no 1º ponto alto)
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