Cachepô crochê
Materiais:
Fio de malha (espessura de sua preferência)
Agulha para crochê (espessura compatível
com o fio escolhido)

2
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malha

Para fazer este passo a passo é necessário
que você tenha noções básicas de crochê
como saber o que é uma corrente, um
ponto baixo, um ponto baixíssimo e um
aumento.

Passo 1
Vamos iniciar a base desse trabalho fazendo
o círculo mágico. Apoie a ponta do fio sobre
os dedos e dê uma volta em sua mão
cruzando os fios na parte superior do dedo
indicador. Segure o cruzamento dos fios
com o polegar. Em seguida, insira a agulha
pela volta que está sobre os dedos, lace o
fio e faça uma corrente.

Passo 2
Feita a primeira corrente, insira a agulha por
dentro do círculo mágico, lace o fio e faça
um ponto baixo. Repita esse processo até
que você tenha no seu círculo mágico uma
corrente e sete pontos baixos.
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Passo 3
Puxe o fio do círculo mágico até que ele
feche completamente no centro. Para
completar a primeira carreira da base, insira
a agulha no primeiro ponto baixo, lace o fio
e faça um ponto baixíssimo - esse será o
oitavo ponto da carreira. É importante
fechar cada carreira para que a base não se
transforme em um esquema de caracol.
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Passo 4
Para que a base do cachepô fique plana, é
necessário fazer aumentos a cada carreira.
Sendo assim, faça 2 pontos baixos na
segunda carreira para cada ponto da
primeira carreira; ou seja, um aumento para
cada ponto de base. Se terminamos a
primeira carreira com 8 pontos, a segunda
terá 16.
Para iniciar a segunda carreira, faça uma
corrente (ela já conta como primeiro
ponto). Em seguida, insira a agulha no
mesmo ponto da corrente, lace o fio e faça
um ponto baixo. Repita esse processo em
toda a carreira. Lembre-se de que são 2
pontos para cada ponto de base. Quando
chegar no último ponto, feche a carreira
com um ponto baixíssimo.
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Passo 5
O processo das demais carreiras de base é o
mesmo. O que muda é a quantidade de
aumentos: na terceira carreira, ao invés de
fazer um aumento para cada ponto de base,
faremos o aumento alternando os pontos
de base (um sim, um não) conforme o
esquema da figura 05
10. Ao final da terceira
carreira teremos feito 24 pontos.
Caso queira fazer um cachepô maior, é só
fazer mais carreiras na base e, a cada
carreira, aumentar um ponto entre um
aumento e outro.
Passo 6
O fechamento da última carreira da base é
um pouco diferente das demais. Isso
porque precisamos preparar o início das
carreiras que formarão o corpo do cachepô.
Os pontos da primeira carreira do corpo são
presos apenas pela alça de cima dos pontos
baixos da base.
Sendo assim, para fechar a última carreira
da base, insira a agulha apenas da alça de
cima do primeiro ponto da carreira e faça o
ponto baixíssimo. Na sequência, faça a
corrente que dará início a próxima carreira.
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Passo 7
Siga a carreira, fazendo um ponto baixo
para cada ponto de base. Lembre-se de que
os pontos da primeira carreira do corpo são
presos apenas pela alça de cima dos pontos
da base.
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Para fechar essa carreira, afrouxe o ponto e
retire-o da agulha. Em seguida, insira a
agulha de trás para frente no primeiro
ponto baixo da carreira, lace o ponto, leveo para trás e o retire da agulha novamente.
Insira a agulha pelo centro da corrente,
passe o ponto para a agulha, lace o fio, traga
para frente apenas o fio laçado e faça uma
corrente.
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Passo 8
O processo das próximas carreiras são os
mesmos, com uma exceção: nós vamos
centralizar o ponto baixo. Para isso, ao invés
de inserir a agulha por baixo das alças do
ponto, vamos inserir a agulha no centro do
ponto. Faça um ponto baixo para cada
ponto de base e, quando chegar no último
ponto, feche a carreira como descrito no
passo anterior.
Para esse tamanho de base, sugerimos fazer
cinco carreiras no corpo. Mas o tamanho
fica ao seu critério.
Passo 9
Com o corpo do cachepô pronto, é hora de
fazer o acabamento para finalizar. Após
fechar a última carreira do corpo, insira a
agulha no primeiro ponto baixo e faça um
ponto baixíssimo para cada ponto de base.
O resultado será uma corrente presa à
última carreira do cachepô.
Passo 10
Para fechar a carreira de acabamento
perfeitamente, corte o fio no último ponto
e puxe-o para frente. Em seguida, insira a
agulha, de cima para baixo, por baixo do
primeiro ponto baixíssimo, lace o fio
cortado e puxe. Em seguida, insira a agulha
de trás para frente pelo centro do último
ponto baixíssimo, lace novamente o fio
cortado e puxe-o para trás. Esconda todas
as pontas soltas por entre os pontos.
Seu cachepô está pronto!
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REALIZAÇÃO

