
Body Mariáh 

Criação e Execução: Mateus Moraes. 

Instagram: @mateustramasepontos 

Tamanho: 40-42. 

3 novelos do fio Verano na cor 6113. 

1 Agulha de crochê 3,5 mm. 

600 pérolas círculo abs 6 mm na cor: 20. 

Execução: 

A peça é confeccionada debaixo para cima. Faça 12 correntes duplas. Parte da Frente:  Faça 3 correntes e coloque 1 

ponto alto sobre cada ponto de base e teça mais 3 carreiras de pontos alto. *Faça 3 correntes, 1 aumento, ponto alto 

até o penúltimo ponto. Faça 1 aumento e 1 ponto alto no último ponto de base*. Repita o padrão entre * por mais 11 

vezes. Alças: Em cada lado, faça 75 correntes e faça uma carreira de ponto alto. Parte de trás: Na base de início da 

peça, faça mais duas carreiras de pontos altos. *Faça 3 correntes, 1 aumento, ponto alto até o penúltimo ponto. Faça 

1 aumento e 1 ponto alto no último ponto de base*. Repita o padrão entre * por mais 15 vezes. Alças: Em cada lado, 

faça 75 correntes e faça uma carreira de ponto alto. 

Após formar essa parte da peça, pelo lado da frente, centralize 70 pontos e pegue o fio com as pérolas introduzidas; 

trabalhe 4 carreiras do gráfico 1. Em seguida, siga trabalhando tubular este gráfico por 24 cm.  

Após atingir essa medida, faça uma volta: *4 pontos altos, pule 1 ponto de base*. Total: 145 pontos. Faça mais 2 voltas 

de ponto alto. Para a Frente do trabalho centralize 73 pontos. 

Bojos (tecidos separadamente): 

Em 73 pontos, centralize 1 ponto e cada bojo será trabalhado com 36 pontos. 

Lado certo e avesso: 3 correntes, pule um ponto de base, ponto alto até o penúltimo ponto, pule o ponto de base, 1 

ponto alto no último ponto. Repita esse padrão até ficar com 4 pontos altos. Faça 100 correntes com mais 3 para virar 

e coloque 1 ponto alto em cada corrente de base até chegar à base do bojo e prenda com 1 ponto baixíssimo.  

Cavas: Depois de tecer os bojos, em cada lado, pule 5 pontos de base para tecer as costas. 

Costas: Entre os espaços das cavas, centralize 62 pontos. Faça 62 pontos altos. Vire o trabalho. Faça 3 correntes, pule 

um ponto de base, ponto alto até o penúltimo ponto, pule o ponto de base, 1 ponto alto no último ponto. Repita esse 

esquema por mais 4 vezes. Faça 100 correntes com mais 3 para virar e coloque 1 ponto alto em cada corrente de base 

até chegar à base. Faça ponto baixo em cada ponto de base até chegar aos 4 últimos pontos do final da carreira. Faça 

100 correntes com mais 3 para virar e coloque 1 ponto alto em cada corrente de base até chegar à base e prenda com 

1 ponto baixíssimo.   
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