Máscara de Crochê
por Sandra Brum

MATERIAL:
- 01 EuroRoma Ecotrama 8/8 200g de cada cor:
Cru (100), Cinza (270) e Rosa Bebê (510).
- Agulha para crochê 3 mm
- 18cm de tecido 100% algodão.
TAMANHO: 20 x 12 cm

EXECUÇÃO: (Trabalhar em carreiras de ida e volta)
Iniciar com a cor cinza e fazer 39 correntes, voltar na segunda corr. e fazer 1 pb em cada = 38pb.
Fazer 7 p.b. pular 1 p.b. e fazer 3 p.a. sendo um em cada, voltar no ponto que pulou e fazer 1 p.a. duplo,
pular 1 p.b. e fazer mais 3 p.a., voltar no ponto que ficou de lado e fazer 1 p.a. duplo, ir trabalhando
desta forma até sobrar 7 pontos, terminar a carreira com 7 p.b., fazer 1 corr. para virar e fazer 7 p.b.
continuar a fazer o mesmo ponto da crreira anterior terminando com 7 p.b.
Fazer mais uma carreira de cinza, trocar para a cor rosa bebê e trabalhar mais 3 carreiras.
Trocar para a cor cru e fazer mais 3 carreiras como as anteriores, finalizar com uma carreira de p.b.
Trocar para a cor preto e contornar a peça fazendo pb, nas laterais fazer 20 correntes para as alças da
máscara, corte e arremate.

Forro da Máscara
Costure o forro na parte interna da máscara em
tecido duplo de preferência 100% algodão. A
costura pode ser feita à mão ou com o auxílio de
uma máquina de costura.

Máscara de Sapo
por Sandra Brum

MATERIAL:
01 EuroRoma Passione de cada cor:
Verde Limão (801), Branco (200), Preto (250) e
salmão (700);
Agulha para crochê 2 mm;
18 cm de tecido.
TAMANHO: 18x10,5cm

EXECUÇÃO: (Trabalhar em carreiras de ida e volta)
Iniciar com a cor Verde Limão fazer 49 correntes, voltar na segunda corr e fazer 9 p.b., começar a tecer
pontos altos e terminar a carreira com 9 p.b.
Fazer 1 corr virar e tecer como a primeira carreira até completar 11 carreiras, fazer 1 carr de p.b. por
toda a volta, nas laterais para as alças fazer 25 corr voltar com p.b. ficando 24 p.b. e prender na lateral,
em seguida repita na outra parte.
Olhos:
Iniciar com a cor Branco
1ª carr: 6 p.b. no anel mágico
2ª carr: 6 aumentos = 12 p.b.
3ª carr: 1 p.b. + 1 aum = 18 p.b.
4ª carr: 1 p.b. em cada = 18 p.b.
Fazer 2 iguais.
Bolinhas do rosto:
Iniciar com a cor Salmão.
1ª. 6pb no anel mágico
2ª. 6 aum = 12pb
Após fazer estas peças costurar na máscara e bordar os olhos com a cor preto, bordara boca em formato de V entre as carr 5 e 6.
Costure o forro na parte interna da máscara em tecido duplo de preferência 100% algodão. A costura
pode ser feita à mão ou com o auxílio de uma máquina de costura.

