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Esta Apostila tem os principais conceitos para você aprender 

Crochê do Zero! Todas as imagens aqui são baseadas em 

pesquisas web onde muitas não foram possíveis identificar a fonte.   

Espero que você aproveite bem, compartilhe com as amigas (os) e, 

não desista nunca dessa arte maravilhosa e terapêutica que é o 

Crochê. 
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PONTOS PRINCIPAIS DO CROCHÊ 

 

1 – Circulo Magico 

 

O inicio de tudo é o circulo magico. Antes de aprender qualquer ponto, você 

precisa aprender ele. Muito Simples de ser executado. Siga as imagens que 

você conseguirá executar com facilidade. 
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2 – Pontos Correntinha  

 

Depois de executar o anel magico, é preciso conhecer um ponto muito básico 

que é a correntinha. Siga a imagem que você conseguirá fazer tranquilamente. 

Esse ponto geralmente vem depois do anel magico sempre.  

 

 

Siga como na imagem. Após a laçada inicial, passe a linha na agulha e puxe 

para dentro. Repita o processo como na foto ate chegar no números de pontos 

descrito na receita ou gráfico! 

 

ATENÇÃO: 

GRÁFICO: imagem com símbolos que representam uma peça de crochê onde 

cada símbolo representa um ponto do Crochê. 

RECEITA: passo a passo descrito de como deve executar a peça, linha por 

linha, carreira por carreira. Detalhe: Amigurumi nunca será gráfico, apenas 

receita devido a sua complexidade e tamanho. 

  

3 – Ponto Baixo 
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Esse ponto geralmente vem depois da correntinha, mas, não é uma regra. 

Como quero deixar essa apostila bem pratica e não muito teórica com textos 

longos. Veja a imagem abaixo e, perceba como é simples também de executar.  
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4 – Ponto Baixíssimo. 

 

Como o nome diz, esse ponto é baixíssimo rsrs. Mais simples que o ponto 

baixo, execute com paciência e dando leves puxadinhas entre um ponto e 

outro. Isso fará com que a peça não fique torta. Veja como executa-lo:  
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5 – Ponto Alto 

 

O ponto alto também é um ponto que deve ser muito praticado pois, esta 

presente na maioria dos gráficos e receitas. Veja na imagem como executa-lo: 
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Agora, como quero manter a praticidade dessa Apostila, não vou colocar todos 

os Pontos de Crochê, pois, são muitos e, primeiro, é preciso treinar bem os 

básicos. Então, vou colocar aqui alguns gráficos para você treinar bem fáceis! 

Mas, antes de tudo, vamos aprender o que cada símbolo significa.  

 

SIMBOLOS DOS PONTOS DO CROCHÊ EM GRÁFICOS 

 

Você pode encontrar os pontos nas legendas de cada gráfico. Geralmente eles 

vêm com essa simbologia: 

 

 

 

EXERCIOS COM GRÁFICOS:  

 

Agora que sabemos os pontos bem básicos, vou colocar para você gráficos 

simples. Ainda não colocarei Receitas, pois, é preciso treinar bem ponto a 

ponto. Não precisa ser perfeito agora e, com peças pequenas, você conseguirá 

treinar bem e, só depois, procure Receitas mais longas. Ou seja, treine bem 

os pontos básicos antes de executar receitas longas, pois, você pode se 

perder e ser frustrante. Vá com calma que você logo estará fazendo peças 

lindas de Crochê.  
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Não se assuste com a imagem. Comece pelo centro com as correntinhas, suba 

3 correntinhas e faça os pontos altos em cima das correntinhas indicadas. È 

muito importante fazer os pontos altos em cima das correntinhas 

correspondentes. Não aperte muito o ponto, deixe mais soltinho. Não ficará 

perfeito, mas, isso não importa. Apenas pratique os pontos e a leitura do 

gráfico. 
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Essa é um pouco mais demorada, mas, não é impossível. Eu sei que você 

consegue. Observe que começa com correntinha, tem pontos baixos, pontos 

altos... Todos que você já viu aqui na apostila. É a prova que não precisa de 

muito para fazer uma peça.  
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