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Mandala Deixe Levar (Go with the flow) 
Receita traduzida por Nanie Hurley. 
 
Novelo: Scheepjes Sunkissed nas cores 03 Breeze (1 novelo) e 04 
Poolside (2 novelos) 
Agulha de crochê: 3 mm 
Tamanho: 47 cm (depois de blocada) 
 
Bom saber 

● Se a carreira começa com a mesma cor da carreira anterior, 
3 corr/2 corr conta como o primeiro pa/mpa. Se a carreira 
começa com uma nova cor, faça um pa/mpa de pé. 

● Instruções entre *-* são repetidas em toda volta ou o número de vezes especificado. 
● Quando for para mudar a cor, a nova cor está escrita em itálico no meio de (-) no começo da 

carreira. Continue com a mesma cor até que uma nova cor seja especificada. 
● O número total de pontos está escrito no final de cada carreira. 

 
Abreviações 
corr – correntinha 
esp corr – espaço da correntinha 
pt – ponto 
pb – ponto baixo 
pa – ponto alto 
p.bxmo – ponto baixíssimo 
mpa – meio ponto alto 
pip – pipoca (feito com pa, feche com 1 corr) 
pic – picô (3 corr, p.bxmo na primeira corr) 
mparf – meio ponto alto em relevo pela frente (fphdc)* 
parf – ponto alto em relevo pela frente 
padrf – ponto alto duplo em relevo pela frente 
part – ponto alto em relevo por trás 
padrt – ponto alto duplo em relevo por trás 
3pafj – 3 pa fechados juntos (dc3tog)*  
 
* veja o tutorial de pontos no blog AnnaVirkpanna (tutoriais em inglês, procure pela sigla em inglês 
entre parênteses) 
Receita 
  
(04) 5 corr, p.bxmo na primeira corr para formar um círculo. 
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1. 6 corr (= 1 pa + 3 corr), *1 pa, 3 corr*, repita *-* mais 4 vezes. (6 pa, 6 esp 3 corr) 
 
2. Faça p.bxmo no esp corr, *(1 pa, 1 corr, 1 pa, 1 corr, 1 pa, 1 corr) no mesmo esp corr*, 
repita *-* em toda volta. Junte com um p.bxmo na terceira corr das 4 iniciais. (18pa, 18 esp 
1 corr) 
 
3. Faça p.bxmo no esp corr, *(1 mpa, 1 corr, 1 mpa, 1 corr) no mesmo esp corr*, repita *-* 
em toda volta. Junte com um p.bxmo na segunda corr das 3 iniciais. (36 mpa, 36 esp 1 corr) 
 
4. (03) Comece em um esp corr em meio a 2 mpa que são feitos no mesmo esp corr da 
carreira anterior. *1 pb, 3 corr, pule (1 mpa, 1 corr, 1 mpa)*, repita *-* em toda volta. (18 
pb, 18 esp 3 corr) 
 
5. Faça p.bxmo no esp corr, *pip no esp corr, 3 corr*, repita *-* em toda volta. (18 pip, 18 
esp 3 corr) 
 
6. (04) Comece em um esp corr entre duas pip. *3 mpa em esp corr, mparf ao redor da pip*, 
repita *-* em toda volta. (54 mpa, 18 mparf) 
 
7. 1 mpa em cada pt ao redor. (72 mpa) 
 
8. 1 corr, *1 pb, 2 corr, pule 2 pt, (1 pa, 2 corr, 1 pa, 2 corr, 1 pa) no próximo pt, 2 cor, pule 2 
pt*, repita *-* em toda volta. (12 pb, 36 pa, 49 esp 2 corr) 
 
9. (03) Comece em um pb. *parf no pb, 1 pa no esp corr, 1 
parf, 2 pa no esp corr, 1 parf, 2 p no esp corr, 1 parf, 1 pa no 
esp corr*, repita *-* em toda volta. (72 pa, 48 parf)) 
 
10. (04) Comece em um parf. Essa carreira é crochetada 
apenas nos parf da carreira anterior. *(1 parf, 2 corr, 1parf) no 
próximo parf*, repita *-* em cada parf. (96 parf, 48 esp 2 corr) 
 11. (03) Essa carreira é crochetada apenas nos pa normais da carreira 9. Dobre a carreira 10 
para frente para ficar mais fácil de ver os pontos da carreira 9. Comece no pa à direita de um 
pb na carreira 8. *3 pa no mesmo pt, 3 pa à esquerda do pb da carreira 8, 1 pa em cada um 
dos próximos pa normais (pule o parf)*, repita *-* em toda volta. (120 pa) 
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(Pa em que a carreira começa)                    (Carreira 10 dobrada para frente, a agulha 

         de crochê aponta para o pa da carreira 8) 
 

 
(3 pa no mesmo pt, 3 pa no pt depois do pb, 4 pa, 3 pa no mesmo pt) 

 
12. 1 pb em cada pt ao redor. (120 pb) 
13. (04) Comece no pb que é feito no primeiro dos quatro pa solitários. *2 pb, 1 padrf ao 
redor de dois parf da carreira 10 (segundo pa do lado direito e primeiro pa do lado 
esquerdo), pule 1 pt, 2 pb, pule 2 parf*, repita *-* em toda volta. (96 pb, 24 padrf) 
  

   
(Lugar da agulha de crochê no pb feito   (2 padrf feitos) 
no primeiro do grupo de 4 pa) 
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(Agulha de crochê debaixo dos dois parf nos quais o padrf é feito ao redor) 
  
14. *2 mpa, pip no padrf, 2 mpa*, repita *-* em toda voltta. (24 pip, 96 mpa) 
  
15. (03) * 5 pa entre o segundo e terceiro mpa (do grupo de quatro da carreira anterior), 1 
parf ao redor da pip, pule dois mpa*, repita *-* em toda volta. (24 parf, 120 pa) 
  
16. Faça um p.bxmo entre o primeiro e o segundo pa de um grupo. *1 pa entre o primeiro e 
o segundo pa, 1 corr, 1 pa entre o terceiro e o quarto, 1 corr, 1 pa entre o quarto e o quinto 
pa, 1 parf*, repita *-* em toda volta. (24 parf, 96 pa, 72 esp 1 corr) 
 
17. 1 pb em cada parf, pa e esp corr em toda volta. (192 pb) 
  
18. (04) Comece no pb feito em um parf. *1 pb, 3 corr, pule 3 pt, (2 pa, 2 corr, 2 pa) no 
próximo pt, 3 corr, pule 3 pt*, repita *-* em toda volta. (24 pb, 96 pa, 24 esp 2 corr, 48 esp 3 
corr) 
  
19. *3 pa em um pb, 2 corr, pule 1 esp 3 corr e 2 pa, (1 pa, 1 corr, 1 pa, 1 corr, 1 pa, 1 corr, 1 
pa) no esp 2 corr, 2 corr, pule 2 pa e 1 esp 3 corr*, repita *-* em toda volta. (168 pa, 48 esp 
2 corr, 72 esp 1 corr) 
  
20. *2 pa no primeiro pa de 3, 1 pa, 2 pa no terceiro pa de 3, 1 corr, pule o esp 2 corr e 1 pa, 
1 pb no esp corr entre pa, 1 corr, 1 pb no próximo esp corr, 1 corr, 1 pb no próximo esp corr, 
1 corr, pule 1 pa e o esp 2 corr*, repita *-* em toda volta. (120 pa, 96 esp 1 corr, 72 pb) 
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21. (03) Comece no primeiro pa de cinco. *5 part, 3 corr, pule pb e esp corr até o próximo 
grupo de 5 pa*, repita *-* em toda volta. (120 part, 24 esp 3 corr) 
  
22. 1pb em cada part, 3 pb em cada esp corr. (192 pb) 
  
23. *5 mpa, 3 corr, 3pafj nos pontos “1 corr, 1 pb, 1 corr” do meio da carreira 20, 3 corr*, 
repita *-* em toda volta. (120 mpa, 24 grupos 3pafj, 48 esp 2 corr) 

 
  
24. 1 p.bxmo, *4 mpa, 2 mpa no esp corr, 1 mparf ao redor do 3pafj, 2 mpa no esp corr, pule 
1 mpa*, repita *-* em toda volta. (192 mpa, 24 mparf) 
  
25. *1 pa, 1 corr, pule 1 pt*, repita *-* em toda volta. (108 pa, 108 esp 1 corr) 
  
26. (04) Comece em um esp corr. *1 pa no esp corr, 1 parf ao redor do pa*, repita *-* em 
toda volta. (108 pa, 108 parf) 
  
27. 4 corr, 1 pa no mesmo pt, pule parf, *(1 pa, 1 corr, 1 pa) no próximo pa, pule o parf*, 
repita *-* em toda volta. Junte com um p.bxmo na terceira correntinha das quatro iniciais. 
(216 pa, 108 esp 1 corr) 
 
28. p.bxmo no esp corr, *4pafj no esp corr, 1 corr*, repita *-* em toda volta. Junte com um 
p.bxmo no topo do primeiro 4pafj. (108 pafj, 108 esp 1 corr) 
  
29. (03) *1 mparf ao redor do 4pafj, 1 padrt (ao redor dos dois pa em meio aos grupos de 
pa, veja a seta na figura abaixo)*, repita *-* em toda volta. (108 mparf, 108, padrt) 
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30. 1 p.bxmo. *3 pa no padrt, pule mparf*, repita *-* em toda volta. (108 grupos de pa) 
  
31. (04) Comece no segundo dos 3 pa feitos no mesmo pt. *1 
pb, pule 1 pt, 3 pa, pule 1 pt*, repita *-* em toda volta. (54 pb, 
162 pa) 
  
32. *5 pa no pb, pule 3 pts*, repita *-* em toda volta. (54 
grupos de pa) 
33. Essa carreira é feita no meio dos pontos da carreira 
anterior, mas apenas entre os pontos feito no mesmo ponto. 
Não faça nenhum ponto alto no meio de dois pontos que 
venham de lugares diferentes (veja a figura ao lado). Faça um 
p. bxmo no meio do primeiro e segundo pa. *1 pa, 1 corr, 1 pa, 
1 corr, 1 pa, 1 corr, 1 pa* repita *-* em toda volta. Junte com 
um p.bxmo na terceira corr das 4 iniciais. (216 pa, 162 esp 1 
corr) 
  
34. p.bxmo no esp corr, *pa no esp corr, parf, (pa, pic, pa) no esp corr, parf, pa no esp corr, 
pule 1 pa, 1 pb no meio dos pa, pule 1 pa*, repita *-* em toda volta. (216 pa, 108 parf, 54 
pic, 54 pb) 
 
Corte a linha e arremate todos os fios. Bloque a sua mandala para abrir os pontos (técnica 
conhecida como blocking em inglês). Curta a sua mandala!  
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Todas as minhas receitas são protegidas por copyright. Essa receita pertence a mim, Anna 
Nilsson, e eu retenho todos os direitos a ela. Eu peço que você não compartilhe o arquivo 
pdf, mas que compartilhe o link do meu blog annavirkpanna.com.  
 
Entre no meu grupo do Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up. Lá você pode postar perguntas 
sobre as minhas receitas, compartilhar fotos do seu trabalho com minhas receitas ou apenas 
conversar com outros participantes do grupo AnnaVirkpanna ;) 
 
Não se esqueça de me marcar em suas fotos nas redes sociais, use as hashtags 
#annavirkpanna ou #gowiththeflowmandala, para que eu possa encontrar e ver o seu 
trabalho. 
 
<3 AnnaVirkpanna 


