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Esta começando no crochê e, não sabe nada ainda? 

Então preparei um material bem legal e de graça para você. 

Acompanhe o artigo. 

 

O crocê é uma arte de muito treino, amor e dedicação. Ele faz com que nos 

desliguemos do tempo. 

Alem de ajudar no combate a ansiedade e o stress pois, faz com que nos 

concentremos em cada passo e carreira. Para que enfim, chegue ao resultado 

final que é muito satisfatório e recompensador. 

  

Qual o primeiro passo? 

Devemos aprender a laçada inicial para depois as correntinhas e, só mais tarde 

os pontos mais simples. 

A laçada inicial é bem fácil  e, tente quantas vezes precisar até acertar. Não 

desista! 

 Existe mais de uma maneira de fazer, mas, o que importa é que ela seja feita 

rsrs 

  

1 - Laçada inicial crochê. 

  

Veja na imagem abaixo como fazer. Não se preocupe, treine ate ficar bom 

várias vezes com calma.  
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Bom, agora que você já sabe como fazer a laçada inicial, já pode treinar alguns 

pontos básicos. 

Sabendo eles, você pode seguir os tutoriais da internet facilmente. 

  

2 - Correntinha no Crochê 

Veja na imagem como fazer. 
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Perceba como é simples fazer. Depois da laçada inicial você passa o fio 

entorno da agulha e puxa a linha. 

Assim, você repete quantas vezes a receita ou o gráfico pedir. 

Dica: Se for fazer tapetes, não faça tão apertado senão fica torto e nada 

delicado.  
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3 - Ponto Baixo Crochê 

  

 

  

Veja nessa imagem que o ponto baixo é baixo mesmo rsrsrs.  

Terminando a correntinha, passe na correntinha como mostra a foto, enlace a 

lina e puxe pelos dois fios. 

Repita a sequencia na quantidade que manda a receita ou gráfico. 

Dica: Treine muitas vezes antes de fazer uma peça. É um ponto delicado e não 

pode ficar repuxado. Não desista e treine muito. 
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4 - Ponto Baixíssimo Crochê 

  

 

  

Preste muito atenção na imagem e nas setas pretas! 

Você sai da correntinha, faz o enlace na próxima correntinha e só depois laça a 

linha para puxar.  

Dica: Faça um de cada vez com calma, se fizer rapidão, pode ficar desalinhado 

e enrugado. 
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5 - Ponto Meio Alto ou Ponto Alto Simples 

  

 

  

Observe a imagem quantas vezes for preciso! E, repita quantas vezes precisar. 

Treine muito. 

Veja que na primeira imagem ele vai para a quarta correntinha sem contar a 

primeira que esta a agulha. Seria como se tivesse 3 correntinhas de altura. 

Esse será um dos pontos que você mais irá utilizar. Então, treine com calma. 

Alguns tutorias utilizam uma diferença para ponto meio alto e ponto altíssimo. 

Vou te explicar a diferença na próxima imagem. 

Dica: O ponto meio alto deixa as peças mais soltinhas e o altíssimo deixa um 

pouco mais apertado. Os dois estão certos, tudo depende o que a receita ou 

gráfico manda fazer.  
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6 - Ponto Altíssimo no Crochê 

  

 

  

Calma, não se assuste com a foto rsrs 

Esse ponto é fácil depois que você aprende. Mas, é preciso paciência e, repetir 

muitas vezes. 

Veja que depois da correntinha, você enlaça a linha e passa na quarta 

correntinha.  

Você ficará com dois fios. Dai, enlaça a linha novamente e, depois passa 

nesses dois fios.  

Dai enlaça mais um vez a linha e passa no fio restante.  

E repete o processo como mostra a foto. 
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Dica: Treine muitas vezes em outros fios para depois fazer uma peça maior. 

Esse ponto precisa ficar uniforme para que a peça não saia torta. 

 Agora você deve estar se perguntando... mas, como vou saber os sinais 

de cada um nos gráficos? Não entendo... 

 Vou deixar aqui uma imagem com o significado de cada símbolo: 
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Essa imagem é muito boa para exemplificar os símbolos de cada ponto mesmo 

que você não saiba os outros. 

Não precisa  ter pressa, aprenda os mais simples que descrevi no artigo que 

você aprenderá os mais complexos depois. Treine com calma. 

Vou mostrar aqui uma situação que pode ocorrer quando você ver uma 

gráfico.... pera! Vou te perguntar uma coisa antes: 

  

Você Sabe a diferença entre Gráfico e Receita no Crochê? 

  

Gráficos são imagens com símbolos ondes estes representam um ponto e a 

ligação entre eles. 

Comece com gráficos simples e, depois vá para os mais difíceis.  

Geralmente são usados para peças simples como tapetes, vestidos pequenos, 

biquíni, algumas blusas... mas, nunca para amigurumi. 

 

Exemplo: 

  

https://comofazercrochedozero.com.br/


Veja mais Dicas Gratuitas no Site CLIQUE AQUI 
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Receitas são uma descrição dos passos para confecção descrito por 

carreiras.  

Enquanto a receita é escrita o gráfico é imagem.  

Amigurumis sempre serão receita e nunca gráficos. Se um dia tentarem te 

vender um material de amigurumis descrito como "Gráficos de Amigurumis" 

desconfie pois, algo esta errado.  

Exemplo:  
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Agora que você sabe a diferença entre o gráfico e receita, vou te falar a 

situação que pode ocorrer em alguns materiais: 

   Nem sempre vai ser um ponto apenas em cada correntinha ou ponto. 

Sim, essa parte no começo foi difícil para mim. Pois, você encontrará materiais 

onde vai 2,3 ou 4 pontos altos no mesmo ponto de baixo. 

Agora parece meio confuso o que digo mas, você verá nos tutoriais que 

acompanhar que vai aparecer muito isso. 

O que chamamos no crochê de DIMINUIÇÃO e AUMENTO.  

  

Mas, isso não irei explicar em detalhes aqui pois, quero que você treine muito 

os pontos básicos primeiro. 

Compre linha para treinar apenas e, depois que escolher sua primeira peça a 

fazer, você seleciona as cores que deseja.  

Veja o material quantas vezes precisar e TREINE MUITO! 

  

Se ficou alguma dívida, visite o site comofazercrochedozero.com.br e, deixe 

sua duvidas nos contatos. 

E, se gostou, compartilhe ou indique o material para quem deseja aprender um 

artesanato ou crochê. 

  

Abraços! 
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