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Como combinar cores? 
por Elá Camarena  

 

Combinar as cores entre seus fios para projetos em tricô, crochê, bordado ou em qualquer 

outra técnica artesanal, não depende de talento. 

Para entender como as cores combinam, você precisa aprender a olhar o Círculo Cromático e 

calma, não é nada complicado! Basta ver a posição das cores nesse Círculo e depois, encontrar 

cores parecidas nos seus novelos! 

Eu explico! O Círculo Cromático foi desenvolvido por Johannes Itten, um pintor que foi 

também professor e escritor suíço associado à escola Bauhaus lá entre os séculos XIX e XX. 

Ele organizou as cores de uma forma que ficou bem fácil entender quais combinam entre si a 

partir de formas geométricas. 

Na prática, é só olhar o círculo de cores ou roda de cores e ver que cor está à sua frente, ao 

lado e entre outras combinações. 

Veja o Círculo Cromático: 

 

A forma mais simples de combinar é escolher uma cor que quer usar e ver qual está na sua 

frente no Círculo Cromático, por exemplo: 

 

 
 

 

 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
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Se olhar lá no Círculo Cromático, verá que o roxo está na frente do amarelo! Você pode 
combinar essas duas cores sem medo. 
Veja as cores que tem nos seus novelos, separe os novelos que são amarelos ou amarelados 
e todos que são roxos e lilases. 
 
Se quiser uma combinação de cores diferente, gire a seta para a próxima cor ao lado direito 
do roxo e veja qual está na frente dele! 
 
 

 
 

 

Simples né? Escolha entre seus fios, verdes mais claros com fios rosa ou rosados! Essas cores 

vão combinar entre si! 

Se escolher cores fortes como no exemplo acima, terá uma cartela de cores mais vibrante!  

Se quiser algo mais romântico ou mais suave, escolha um verde mais clarinho e um rosa mais 

clarinho também! 

Exercite! Faça enroladinhos com seus fios e escolha uma cor! Veja qual está na frente lá no 

Círculo Cromático e procure entre seus fios a cor mais parecida que elas combinarão! 

Existem outras formas de combinar as cores no Círculo Cromático, claro! Mas comece pela 

forma mais simples que expliquei e verá que aos poucos, você “sentirá” se as cores combinam 

entre si e quando isso acontecer, você terá incorporado a teoria das cores e começará a 

combinar cores com naturalidade!  

Existe um exercício bem bacana sobre essas cores que estão uma na frente da outra 

(chamamos de cores complementares). 

O exercício é o seguinte: 

Coloque um amarradinho de fios na cor vermelha sobre uma folha branca e ao lado coloque 

uma folha branca sem nada. 

Por alguns segundos olhe para o amarradinho vermelho sem piscar e depois, olhe para a folha 

branca e veja o que acontece. 

Na folha branca, verá uma mancha verde que é a cor que estará na frente do vermelho no 

Círculo Cromático, bacana né? 
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Isso acontece com todas as cores! 

Se ainda assim sentir dificuldade, você pode olhar um jardim e ver como a natureza combina 

as cores nas flores. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Olha a natureza fazendo exatamente o que 
expliquei! E na imagem, veja que o verde 
também combina, temos uma combinação 
com três cores. 

Você pode escolher a partir das cores mais escuras e/ou as tonalidades mais claras entre seus 

fios para compor as cores de um square por exemplo. Ficará lindo! 

As referências para combinação de cores na natureza são infinitas! Veja outro exemplo: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
A borboleta está com as cores azul e laranja 
que estão em posições opostas (o laranja 
está na frente do azul) no Círculo Cromático 
em uma versão mais suave. 

Se animou em combinar cores? Se a partir do Círculo Cromático achar ainda um pouco 

complicado, olhe a natureza! Acredito que a partir de agora se exercitar, ficará cada vez mais 

fácil e logo, fará isso naturalmente! 

 


