
Casaqueto Charmoso. 

Criação: Mateus Moraes. 

Instagram e Youtube: Mateus Moraes. 

Tamanho: 40-42. 

1 Agulha para crochê 3,5 mm. 

3 novelos do fio Charme 

Execução: 

Lateral Inicial: 

Faça 150 correntinhas com mais 3 correntes para formar e primeira carreira e faça 1 ponto alto sobre cada 

ponto de base até o final da carreira. Faça mais 3 carreiras de ponto alto. Após finalizar esta parte, faça 3 correntes, 

pule 2 pontos de base, *faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, pule 2 pontos de base e faça 3 pontos altos 

no próximo ponto de base*, Repita o esquema entre * até o penúltimo ponto de base e faça 1 ponto alto sobre o 

último ponto de base.  

Vire o trabalho. Faça 3 correntes, *pule 2 pontos de base, faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base*; 

repita o padrão acima por mais 3 vezes.  

1ª Cava (Formação): 

Repita por mais uma vez o esquema do início do trabalho, faça uma carreira de ponto alto. Vire o trabalho, 

faça 3 correntinhas e 6 pontos altos (1 ponto sobre cada ponto de base); pule 30 pontos e faça 30 correntes. Teça 1 

ponto alto sobre cada ponto de base até o final da carreira. Retorne crochetando um ponto alto sobre cada ponto de 

base até o final da carreira. 

Costas: 

[Vire o trabalho. Faça 3 correntes, *pule 2 pontos de base, faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base*; 

repita o padrão acima por mais 4 vezes. Faça 3 carreiras de ponto alto.] repita o padrão entre [ ] por mais duas vezes. 

Faça 3 correntes, *pule 2 pontos de base, faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base*; repita o padrão acima 

por mais 4 vezes. Faça 1 carreira de ponto alto e repita o mesmo esquema da primeira cava. Faça 1 carreira de ponto 

alto. 

Lateral Final: 

 Faça 3 correntes, *pule 2 pontos de base, faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base*; repita o padrão 

acima por mais 4 vezes. Faça 3 carreiras de ponto alto. *pule 2 pontos de base, faça 3 pontos altos sobre o mesmo 

ponto de base*; repita o padrão acima por mais 4 vezes. Faça 4 carreiras de ponto alto. 

Mangas: 

No espaço que se formou as cavas, faça: *Faça 3 correntes, dois pontos altos no mesmo lugar; pule 2 pontos de base, 

faça 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base*. Repita o esquema por mas 7 vezes e finalize com 1 volta de ponto 

alto.  

 

  

 


