Centro de Mesa Natalino
Material: Barroco Brilho da Círculo na cor vermelha; Barroco verde; Maxcolor branco; agulha para crochê 3,5 mm
.

Tamanho: Centro - 105 X 40 cm
Cada Flor - 44 cm de diâmetro

Execução: Faça cada pétala separadamente. Com a cor vermelha, inicie com 4 corr e trabalhe 2 pa na 1a. corr feita; suba

com 3 corr, faça 1 pa no 1o. pa, 1 pa no pa seguinte e 2 pa sobre as corr. Acompanhe o gráﬁco fazendo aumentos no início e
ﬁm de cada carr até ter 11 pa na carr. A partir da carr seguinte comece a diminuir, pegando 2 pa juntos no ﬁnal de cada carr até
ﬁcar com 3 corr, 2 pa juntos. Corte e arremate o ﬁo. Passe uma carr com o Maxcolor branco para contornar a pétala, fazendo
*2 corr, 1 pb entre as carr*. Nas extremidades coloque 2 pb. Quando ﬁzer o contorno, a partir da 2a. pétala, faça também a
união com a pétala anterior substituindo 2 corr por 1 pb nas corr da outra pétala. Faça 8 pétalas iguais a esta para cada ﬂor.
Quando terminar o contorno da última pétala não corte o ﬁo e faça o miolo da ﬂor: suba com 3 corr, faça 1 pa no 2o. pb, *1 pa
em cada pb da próxima pétala tirados juntos*. Repita de * a * até completar a volta, termine com pbx e faça 1 carr de pb
pegando entre um e outro pa juntos.
Folha: Com o Barroco verde inicie com 6 corr, feche em anel com pbx, suba com 3 corr e faça dentro do anel 3 pa, (4 corr, 4
pa)3 vezes; 4 corr, 1 pbx na 3a. das corr iniciais. Suba com 3 corr, faça 1 pa em cada pa e nos cantos faça 2 pa, 1 corr,
emenda (= 1 pb na alça anterior aos 2 pb da pétala), 1 corr retorne ao canto da folha e faça mais 2 pa, 1 pa em cada pa, 2 pa
no próximo canto, 1 corr, emenda (= 1 pb na última alça antes da emenda das 2 pétalas, 1 pb na alça correspondente da
pétala seguinte), 1 corr, volte para o canto da folha e faça 2 pa; emende o próximo canto da mesma forma. No último canto da
folha, substitua a emenda por 4 corr. No centro de mesa, emenda-se 1 folha em 2 ﬂores, portanto, os 4 cantos da folha terão
emenda.
Passe uma carr de pa e picôs, conforme mostra o gráﬁco, com o Maxcolor em toda a volta da peça dando o acabamento.
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