Crochê Moderno
Acessórios de crochê e projetos para sua casa
Toda pessoa que se introduz no mundo do crochê se torna viciada. Começa
por casualidade, para fazer alguma atividade manual nova, mas, sem
perceber, a pessoa se pega levando um novelo em seu bolso para colocar-se
a fazer crochê sempre que surgir oportunidade. Seja por seus desenhos
atuais, ou porque se dirige tanto a principiantes como a pessoas mais
experientes, neste incrível guia de crochê você encontrará uma das técnicas
de tecelagem manual tradicional mais populares.

Bases do crochê: conhecerá as ferramentas básicas, os fios mais
recomendados e os tipos de pontos fundamentais. A partir de agora,
correntinhas, fios de tecido e gabaritos de pontos passarão a fazer parte do
seu dia a dia.

Para mais informações: imprensa@ggili.com.br

32 projetos: escolha entre 32 criações de todo o tipo, que vão de objetos para
a casa, como almofadas, cestas e tapetes, a utensílios e acessórios, como
capas para tablets e celulares, bolsas de noite e joias.
Instruções passo a passo: cada criação inclui uma pequena ficha técnica em
que se especificam, entre outras coisas, a dificuldade de elaboração e o
material necessário. O livro usa instruções ilustradas, em formato passo a
passo e em linguagem acessível, para mostrar tudo o que se pode criar com o
crochê. Não é preciso ser um expert para realizar esses projetos; com a ajuda
das fotografias, você será capaz de construir, com êxito, até mesmo os
padrões mais complicados

O AUTOR
Molla Mills, desenhista e tecelã finlandesa, tem agulhas de crochê no lugar de
dedos. Faz crochê onde pode: em um ponto de ônibus, na fila do
supermercado, em um bar, em uma conferência… e, além de herdar as
habilidades para o crochê de sua mãe e de sua avó, tem dado um ar tão
moderno à sua arte que ganhou grande fama no mundo do artesanato.
mollamills.com
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