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Entre no mundo apaixonante do croché pela mão da designer Susimiu e atreva-se a fazer os seus próprios 
projetos. Esta coleção inclui imensas ideias refrescantes, bonitas e inovadoras para fazer croché, onde 
e quando lhe apetecer.

Do que é que está à espera?

Todas as semanas, vai receber um novelo de algodão 
de alta qualidade e poderá fazer o seu quadrado 
da avó, até completar a sua manta, especialmente 
pensada para si.

Aprenda a fazer croché!
Descubra o seu lado criativo

Uma manta espetacular, quadrado a quadrado

Projetada pela

Verá como é fácil tornar-se 
especialista em croché!

Aprenda a fazer croché, semanalmente!

Com cada fascículo, poderá fazer um quadrado da 
avó exclusivo

tes, todos projetados pela Susimiu. Aprenderá croché 
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Susimiu é Laura Carmona, uma cordovesa que, 
desde criança, vive rodeada de trabalhos em 
croché e de mantas feitas pelas avós, que são a 

Instagram

croché, e as suas criações
por milhares de pessoas, espalhadas por todo o 
mundo.

Susimiu, a designer que triunfa no Instagram

Precisa de mais motivos para se juntar à moda dos tecelões?

Faça projetos bonitos e originais, todas as semanas!

Algodão 

100% 

natural

Ideias para a casa, para si e para aqueles de quem mais gosta!

00_Croche.indd   500_Croche.indd   5 11/11/22   13:0611/11/22   13:06

Os designs da coleção da Susimiu
novas competências, todas as semanas. Gradualmente, fará a sua própria coleção e aproveitará os projetos 
mais simples, para se iniciar no mundo do croché e, aos poucos, conseguirá fazer projetos mais complicados 
que lhe conferirão perícia na arte do croché moderno.

Precisa de mais motivos para se juntar à moda dos tecelões?

Algodão Casasol

Faça projetos bonitos e originais, todas as semanas!

Algodão 

100% 

natural

Fazer croché nunca foi tão fácil!

Água-marinha Uva Marfim Azeitona Baunilha Rosa pálido

Ideias para a casa, para si e para aqueles de quem mais gosta!

Materiais 100% fabricados em Espanha. Para esta coleção, a Susimiu criou, em exclusivo com a Casasol, 

Standard 100, a .

00_Croche.indd   400_Croche.indd   4 11/11/22   13:0611/11/22   13:06



Uma edição inspiradora, criativa e prática

TUTORIAIS 
Passo a passo, para aprender a fazer os pontos e a 
dominar as técnicas que poderá aplicar em todos 
os projetos da coleção.

TÉCNICA E DESIGN

pontos vai abrir-lhe um mundo de possibilidades 

OS SEGREDOS DA SUSIMIU
Todas as semanas, a 

com o croché de uma forma diferente. Será como 

seus truques 
e conselhos e tudo o que aprendeu, desde que o 
seu sonho se tornou realidade.

FOTOGRAFIAS PASSO A PASSO
Todas as técnicas e os pontos são apresentados em 

claras.
148

MEIO PONTO ALTO (mpa)

PASSO 1:

agulha.

PASSO 5: Repita os passos anteriores para conseguir 
completar a C com todos os pontos.

PASSO 3:

PASSO 2: Introduza o gancho da ponta da agulha na 
3ª corr, a contar da agulha.

PASSO 6: Quando terminar a carreira, vire o trabalho 

viragem contam como o 1º mpa.

PASSO 4:

anteriores.

MEIO PONTO ALTO 
TÉCNICAS DE CROCHÉ
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  OS SEGREDOS DE SUSIMIU

Atualmente, uma das coisas que mais me perguntam é 

ou desconhecidos.

numa coleção com o meu nome. É um sonho! É por 

pode ser o início da vossa própria história.

tecelagem. Isto é algo que nunca acaba, mas também 

Sem dúvida que uma das melhores decisões que tomei 

TÉCNICAS DE CROCHÉ

14
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Uma edição inspiradora, criativa e prática
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MINIPROJETO DE COLEÇÃO

MATERIAIS

Casasol
•  Agulha de 5 mm

PONTOS UTILIZADOS
• Corrente (corr)
• Meio ponto alto (mpa)
• Ponto baixo (pb)
• Ponto baixíssimo (pbx)

DIFICULDADE
Nível básico

3

1

5

7

9

2

4

6

8

10

MEDIDAS

ABREVIATURAS

PADRÃO
Este padrão é de malha reta. A cada carreira, vire o 

começam com 2 corr que contam como o 1º mpa do 
trabalho.

PASSO 1

no total.

Repita a C2 até à C10.

PASSO 2

(os cantos). No total, serão 50 pb. 

PASSO 3

de lã.

Cadeneta
Punto bajo
Punto raso
Punto medio alto

GRÁFICO

10 cm

10
 c

m

BASE DE COPOS RÚSTICA

O remate é o mesmo dos individuais 

de decoração.

Corrente
Ponto baixo
Ponto baixíssimo
Meio ponto alto
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O SEU QUADRADO DA AVÓ SEMANAL
Ficha técnica com a descrição do quadrado de 

PADRÕES DA SUSIMIU
Na Coleção Susimiu ou na coleção de Mini-
projetos, vai encontrar todos os desenhos da 
Susimiu, explicados passo a passo. Cada projeto 
foi pensado para que aprenda e se divirta durante 
o processo.

PASSO A PASSO
Passo a passo e carreira a carreira, com pormenores, 
para nunca se perder enquanto, facilmente, faz a 
sua manta.

DICAS E CONSELHOS
Nada como contar com uma perita para conhecer, 
em primeira mão, os melhores truques, dando um 
toque perfeito aos seus projetos.

FOTOGRAFIA DE ENQUADRAMENTO

norizadas, que ilustram o padrão, conselhos e 
dicas úteis da Susimiu.

GRÁFICOS E LEGENDAS

6

MANTA SUSIMIU

MATERIAIS
• Algodão rosa pálido Casasol
• Agulha de 3,5 mm

PONTOS UTILIZADOS
• Corrente (corr)
• Ponto alto (pa)
• Ponto baixo (pb)
• Ponto baixíssimo (pbx)

DIFICULDADE
Nível básico

MEDIDAS 

ABREVIATURAS

PADRÃO
O seu segundo quadrado da avó para a manta Susimiu é 

reta, combinando C em pa alternadas com C de pontos 

acompanhadas por pa.

4 mm para conseguir o tamanho adequado do quadrado.

As corr de viragem contam como o 1º pa. Lembre-se de 
que as corr vão contar como um ponto.

INÍCIO

em cada corr, num total de 19 pts.

QUADRADO DA AVÓ EM PONTO ABERTO

*a* até terminar a C.

C4 e todas as C pares até à C10. Repita a C2.

C5 e todas as C ímpares até à C9. Repita a C3.

do quadrado em pb.

«Este quadrado

quando unir todas 

as peças.»
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Esta imagem vai servir-lhe de guia, no momento 
da junção de todos os quadrados da manta. Foi 
pensada pela Susimiu para, em cada fascículo, 
desfrutar de bons momentos e ir aumentando, 
gradualmente, os seus conhecimentos.

Os quadrados não serão unidos pela ordem em 
que os vai fazer, mas sim como são apresentados 

um 
A união faz-se respeitando as cores e o design, 
criado pela Susimiu na sua totalidade.

O resultado será surpreendente!

Uma coleção diferente de tudo o que viu (e teceu) até agora

Relaxe e desfrute 
da experiência de fazer 

uma manta exclusivamente 
concebida para si e torne-se 

uma perita em croché.

SALVAT
www.salvat.pt
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