
OS SCRUNCHIES
 volt�am, b�a tricot�!



MATERIAL

Fio Balloon Amigo de várias cores

Agulha de tricô número 5

Agulha de crochê número 4

Tesoura

Agulha de Tapeceiro

Elástico de cabelo

Montar 70 pt na agulha

Primeira carr em pt tricô 

Segunda carr em pt meia

Seguir alternando carreiras de tricô e meia até a carreira 14.

Tirar os pontos da agulha.

Com o lado avesso virado para fora unir as duas pontas com ponto 

baixíssimo usando agulha de crochê.

Com o elástico de cabelo no meio da peça, juntar as duas partes com o 

lado direito virado para fora e com a agulha de crochê fazer um ponto 

baixo pegando um ponto de cada lado por toda a volta para fechar o 

scrunchie, cuidado para não perder pontos e deixar buraquinhos no 

acabamento.

Com a agulha de tapeceiro fazer a finalização invisível.

 SCRUNCHIES DE TRICÔ
BALLOON AMIGO

POR POR JOSI SENA PARA ATELIÊ PINGOUIN

4  mm1 nov. 50 g 5  mm
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FEITO COM BALLOON AMIGO



Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitido a limpeza a úmido profissional.



SAC 0800 0123777
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