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EssE E-book é um abraço da nossa família para a sua. 
são 10 rEcEitas com difErEntEs fios E trabalhos. 

Curta Cada momento.
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a pingouin uniu 10 receitas de crochê para 

que você celebre essa arte!

bolsa, gola, vestido, blusas e aquele 

conjuntinho de bebê para criar e amar.

hora de pegar suas agulhas e linhas e 

mergulhar no #tricô&crocheterapia.

Esperamos que tenha ótimos momentos.

um abraço de toda a equipe.

acesse nosso site: pingouin.com.br

https://www.pingouin.com.br/
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KImono - bElla fashion

Por Cristiane Bertolucci para Ateliê Pingouin

materIaIS

bella fashion, 2 nov. (150 g) na cor new Gray (1815); ag. para tricô 
pingouin de 4 mm; 1 prendedor de pontos ou pedaço de fio para deixar os 
p. à espera; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

tEnsão do ponto: 17 p. em cordões de tricô = 10 cm.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); p. = ponto(s); carr. = carreira(s); t = tricô; trab. = trabalhe; 
*--* = repita de *a*; 2pjt = trab. 2 p. juntos em t; laç = laçada.

Cordões de tricô:
todas as carr. em tricô.

2 nov. 150 g

4 mm
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Ponto turco:
todas as carr.: *2pjt, laç*, repita os p. entre * até restar 1 p., 1t.

eXeCuÇÃo

na ag. de tricô de 4 mm, monte 102 p. trab. 40 cm em cordões de tricô. 
trab. 51 p. em ponto turco e coloque os demais 51 p. em um prendedor de 
pontos ou em um pedaço de fio. continue trab. somente os 51 primeiros p. 
por 80 cm. arremate todos os p.
coloque os p. que estavam à espera novamente na ag. e trab. por 80 cm 
também. arremate todos os p.
 
aCaBamento

costure as laterais da peça, unindo as partes de ponto turco à parte de 
cordões de tricô por 40 cm, deixando a abertura para as mangas.
após finalizar, sugerimos molhar a peça e deixá-la secando na vertical (as 
medidas abaixo foram tomadas antes de modelar a peça).
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reGata - bElla fashion

Por Maria Aparecida Dourado para Ateliê Pingouin

tamanho: p

 
materIaIS

bella fashion, 2 nov. (150g) na cor puma (7741);
ag. para crochê pingouin de 1,75 mm; ag. de tapeçaria para os 
acabamentos.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.a. = p.a alto; p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; trab. = 
trabalhe; *...* = repita de *a*

p. fantasia = siga o gráfico

2 nov. 150 g

1,75 mm
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eXeCuÇÃo

Frente:
faça 110 corr. e trabalhe seguindo o gráfico de p. fantasia por 7 carr. 
continue o trabalho diminuindo nos 2 lados 1 p. nas carreiras: 8, 10, 18 
e 26. siga sem diminuições até a 39ª carr. na 40ª carr. aumente 1 p. e 
continue o trabalho aumentando 1 p. na 46ª carr. na 48ª carr. arremate 
para as cavas 4 p., na 50ª carr. arremate 6 p., na 52ª carr. arremate 2 p. 
na 56ª carr., para o decote, arremate os 17 p. centrais e trabalhe cada 
lado separadamente arrematando 5 p. a cada 2 carr. por 4 vezes. a 54 cm 
desde o início, arremate todos os pontos.
faça o mesmo no outro lado do decote.
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Costas:
trabalhe igual à frente até a cava e siga reto sem fazer os arremates para 
o decote.
a 54 cm desde o início, arremate todos os pontos.

montagem e acabamentos:
una frente e costas.
faça o acabamento, seguindo o gráfico, na barra, ao redor do decote e 
cavas.
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BLuSa - mohair

Por Maria Dirma Silva para Ateliê Pingouin
 
tamanho: m         (nível: intermediário)
 
 
materIaL

mohair 3 nov. (50 g) na cor mountain (7791); ag. circular para tricô 
pingouin de 6 mm com 80 cm de comprimento; 8 marcadores de pontos, 
sendo um deles diferente dos demais para marcar o início da carr.; ag. de 
tapeçaria para os acabamentos, 3 prendedores de pontos ou pedaços de 
fios para deixar os p. à espera.

tEnsão do ponto: 18 p. x 20 carr. = 10 cm x 10 cm na ag. 6 mm em p. 
jérsei.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m = meia; t = tricô; trab. = trabalhe; cm 
= coloque um marcador; pm = passe o marcador para a outra ag.; aum. = 
aumento; *--* = repita de *a*

3 nov. 50 g

6 mm
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p. jérsei ou p. meia (circular):
todas as carr. em m.
p. jérsei ou p. meia (carr. de ida e volta):
1ª carr.(direito): todos os p. em m.
2ª carr.(avesso): todos os p. em t.

aumento:
pegue a alça entre os dois p. da carr. anterior. coloque-a na ag. da 
esquerda e trab. em m.
arremate em i-cord:
monte 3 p.
*trab. os 2 primeiros p. em m.
trab. o 3º p. em m junto com um p. da borda que está sendo arrematada.
Volte os 3 p. para a ag. da esquerda.*
repita de *a* até arrematar todos os p. da borda.
arremate os 3 p. e costure com o início para fechar o círculo.

eXeCuÇÃo

na ag. circular de 6 mm, monte 120 p. e feche o círculo.
1ª carr.: 3m, cm, aum, 17m, aum (manga esquerda), cm, 3m, cm, aum, 
37m, aum (frente), cm, 3m, cm, aum, 17m, aum (manga direita), cm, 3m, 
cm, aum, 37m, aum (costas), cm (diferente dos demais para marcar o 
início da carr.);
2ª carr.: todos os p. em m;
3ª carr.: *3m, pm, aum, m até o marcador, aum, pm* repita os p. entre * até 
o final da carr.;
4ª carr. todos p. em m.
repita as carr. 3 e 4 até obter 20 cm a partir do decote.
 
obs.: caso deseje uma blusa de um tamanho maior, repita as carr. 3 e 4 até 
obter a medida do decote até a axila, medindo na linha do raglã.

Separação dos pontos:
coloque os 3m em um prendedor de p. ou em um pedaço de fio para deixá-
los à espera. retire o marcador.
trab. em meia até o próximo marcador. retire o marcador (manga 
esquerda).
coloque em um prendedor de p. ou pedaço de fio, retirando os marcadores: 
os 3 p. até o próximo marcador, os p. até o próximo marcador, os 3 p. até o 
próximo marcador (frente).
coloque os p. até o próximo marcador em um prendedor de p. ou pedaço 
de fio (manga direita).
coloque em um prendedor de p. ou pedaço de fio, retirando os marcadores: 
os 3 p. até o próximo marcador, os p. até o próximo marcador,
os 3 primeiros p. que já estavam à espera (costas).
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manga esquerda:
nota: a manga pode ser trabalhada em círculos, usando uma ag. mais 
curta ou usando o método do laço mágico, ou aberta em carr. de ida e 
volta.
trab. os p. da manga em p. jérsei por 60 cm ou até obter o tamanho 
desejado.
arremate a manga em i-cord.
feche a manga com uma costura invisível.
 
manga direita:
trab. da mesma maneira que a manga esquerda.

Corpo da blusa:
coloque todos p. que estavam à espera na ag. e feche o círculo.
trab. em m por 50 cm ou até obter o tamanho desejado.
arremate a barra em i-cord.

acabamento do decote:
levante 120 p. no decote e arremate em i-cord.

acabamento:
com a ag. de tapeçaria, esconda as pontas de fios.
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ConJunto de BeBÊ
Com tranÇaS - pEtit bEbÊ

Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin

tamanho: 0 a 3 meses

materIaL

petit bebê 4 nov. (100 g) na cor blue baby (9517); ag. de tricô pingouin de 
2,5 mm e 3,5 mm; 7 botões (5 para o casaquinho e 2 para a jardineira); ag. 
auxiliar de tranças; prendedor de pontos ou pedaço de fio para manter os 
pontos à espera; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

tEnsão do ponto: 27 p. x 32 carr. = 10 x 10 cm na ag. 3,5 mm em p. 
jérsei.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m = meia; t = tricô; 2pjm = dois p. juntos 
em m; 2pjt = dois p. juntos em t; laç = laçada; trab. = trabalhe;

4 nov. 100 g

2,5 e 3,5 mm
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aum. = aumento; *--* = repita de *a*.
obs.: acompanhe o p. = faça em m os p. que se mostram como m e em t os 
que se mostram como t.

Ponto jérsei:
1ª carr. (direito): todos os p. em m.;
2ª carr. (avesso): todos os p. em t.

Ponto barra 1/1:
1ª carr.: *1m, 1t*, repita os p. entre * até o final da carr.;
2ª carr.: acompanhe o p.
repita as carr. 1 e 2 até o tamanho desejado.

Ponto fantasia:
1ª carr.: *4m, 5t, 1m, 5t* repita os p. entre * até o final da carr.;
2ª carr. e todas as carr. do avesso: acompanhe o p.;
3ª carr.: repita a 1ª carr.;
5ª carr.: *(coloque 2m em uma ag. auxiliar na frente do trabalho, trab. 2m, 
trab. em m os 2 p. da ag. auxiliar), 2t, 7m, 2t*.
repita as carr. de 1 a 5 até o tamanho desejado.

CaSaQuInHo

na ag. de 3,5 mm, monte 119 p.
obs.: mantenha 5t no início e no final de todas as carreiras, como indicado, 
para criar a borda do casaquinho.
1ª carr.: 5t (borda), trab. em p. barra 1/1 até 5 p. antes do final da carr., 5t 
(borda).
trab. mais 7 carr. da mesma forma ou até atingir 3 cm.
próxima carr.:  5t, trab. em p. fantasia até 9 p. antes do final da carr. e 
termine com 4m, 5t.
repita essa carr. até obter 14 cm a partir do início, mantendo a repetição 
das carr. do p. fantasia.

Cavas:
Frente direita:
1ª carr.: 5t (borda), 25 p. em p. fantasia, 2pjm.;
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p.;
3ª carr.: 5t, 24 p. em p. fantasia, 2pjm.;
5ª carr.: 5t, 23 p. em p. fantasia, 2pjm.
faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. 
ou em um pedaço de fio para deixá-los à espera.

Costas:
1ª carr.: 2pjm, 51 p. em p. fantasia, 2pjm.;
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p.;
3ª carr.: 2pjm, 49 p. em p. fantasia, 2pjm.;
5ª carr.: 2pjm, 47 p. em p. fantasia, 2pjm.
faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. 
ou em um pedaço de fio para deixá-los à espera.
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Frente esquerda:
1ª carr.: 2pjm, 25 p. em p. fantasia, 5t (borda);
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p.;
3ª carr.: 2pjm, 24 p. em p. fantasia, 5t.;
5ª carr.: 2pjm, 23 p. em p. fantasia, 5t.
faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. 
ou em um pedaço de fio para deixá-los à espera.

mangas:
na ag. de 3,5 mm, monte 44 p.
trab. 3 cm em p. barra 1/1.
Em seguida, comece a trab. em p. fantasia:
1ª carr.: 5t, trab. em p. fantasia até o final da carr.;
2ª carr. e todas as carr. do avesso: acompanhe o p.;
3ª carr.: repita a 1ª carr.;
5ª carr.: 3m, 2t, trab. em p. fantasia até o final da carr.
repita as carr. de 1 a 5 até obter 15 cm em p. fantasia.
inicie a curva para encaixe na cava:
1ª carr.: 2pjt, 3t, 37 p. em p. fantasia, 2pjm.;
2ª carr. e todas as pares: acompanhe o p.;
3ª carr.: 2pjt, 2t, 36 p. em p. fantasia, 2pjm.;
5ª carr.: 2pjt, 1t, 35 p. em p. fantasia, 2pjm.
faça a carr. 6 acompanhando o p. e coloque os p. em um prendedor de p. 
ou em um pedaço de fio para deixá-los à espera.

Pala do casaquinho:
Junte os p. do casaquinho da seguinte forma, mantendo o trab. em p. 
fantasia:
1ª carr.: 28 p. (frente), 2pjt, 36 p. (manga), 2pjt, 47 p. (costas), 2pjt, 36 p. 
(manga), 2pjt, 28 p. (frente);
2ª carr. e todas as pares (avesso): acompanhe o ponto;
3ª carr.: 27 p., 2pjt, 34 p., 2pjt, 45 p., 2pjt, 34 p., 2pjt, 27 p.;
5ª carr.: 26 p., 2pjt, 32 p., 2pjt, 43 p., 2pjt, 32 p., 2pjt, 26 p.;
7ª carr.: 25 p., 2pjt, 30 p., 2pjt, 41 p., 2pjt, 30 p., 2pjt, 25 p.;
9ª carr.: 24 p., 2pjt, 28 p., 2pjt, 39 p., 2pjt, 28 p., 2pjt, 24 p.;
11ª carr.: 23 p., 2pjt, 26 p., 2pjt, 37 p., 2pjt, 26 p., 2pjt, 23 p.;
13ª carr.: 22 p., 2pjt, 24 p., 2pjt, 35 p., 2pjt, 24 p., 2pjt, 22 p.;
15ª carr.: 21 p., 2pjt, 22 p., 2pjt, 33 p., 2pjt, 22 p., 2pjt, 21 p.;
17ª carr.: 20 p., 2pjt, 20 p., 2pjt, 31 p., 2pjt, 20 p., 2pjt, 20 p.;
19ª carr.: 19 p., 2pjt, 18 p., 2pjt, 29 p., 2pjt, 18 p., 2pjt, 19 p.;
21ª carr.: 18 p., 2pjt, 16 p., 2pjt, 27 p., 2pjt, 16 p., 2pjt, 18 p.;
23ª carr.: 17 p., 2pjt, 14 p., 2pjt, 25 p., 2pjt, 14 p., 2pjt, 17 p.;
25ª carr.: 16 p., 2pjt, 12 p., 2pjt, 23 p., 2pjt, 12 p., 2pjt, 16 p.;
27ª carr.: trab. em p. de barra 1/1, fazendo 2pjm a cada 10 p.
trab. 2 cm em p. de barra 1/1 e arremate todos os p.
costure o casaquinho e pregue os botões.
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SaPatInHo

com a ag. de tricô de 2,5 mm, monte 25 p.
1ª carr.: 1t, laç, 11t, laç, 1t, laç, 11t, laç, 1t.;
2ª carr. e todas as pares em t.;
3ª carr.: 2t, laç 11t, laç, 3t, laç, 11t, laç, 2t.;
5ª carr.: 3t, laç, 11t, laç, 5t, laç, 11t, laç, 3t.;
7ª carr.: 4t, laç, 11t, laç, 7t, laç, 11t, laç, 4t.; 
trab. as carr. 9, 11 e 13 em m;
trab. as carr. 10, 12 e 14 em t;
15ª carr.: 16t, 8t, 2pjt, vire o trabalho;
16ª carr.: 8t, 2pjt, vire o trabalho;
carr. 17 a 24: repita a carr. 16;
25ª carr.: trab. toda a carr. em t;
26ª carr.: 1t, *laç, 2pjt*, repita os p. entre * até o final da carr.
trab. 16 carr. em t (8 cordões de tricô).
arremate todos os p.
passe uma fita pelo passa-fitas e dê um laço. faça o outro sapatinho igual.

JardIneIra

na ag. de tricô de 3,5 mm, monte 44 p.
trab. em ponto de barra 1/1 por 4 cm.
distribua 6 aum. na próxima carr., já trabalhando em p. jérsei (m no direito 
e t no avesso).
continue a trab. em m no direito e t no avesso (p. jérsei) e a cada 15 carr. 
faça 1 aum. no início e no final da carr. (Você deve fazer esses aumentos 3 
vezes até 16 cm).
ao atingir 16 cm, coloque os p. em um prendedor de p. ou pedaço de fio e 
deixe-os à espera.
faça a outra perna da mesma maneira.
Junte as duas pernas (total de 112 p.) e trab. até atingir 26 cm.
próxima carr. (direito): 15t, 25 p. em barra 1/1, 32t, 25 p. em barra 1/1, 
15t.
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próxima carr. (avesso): 15t, 25 p. em barra 1/1, 32t, 25 p. em barra 1/1, 
15t.
repita essas duas carr. até atingir 28 cm a partir do início.
arremate os p. das cavas da seguinte maneira:
próxima carr.: 15t, 8 p. em barra 1/1, arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1, 32t, 
8 p. em barra 1/1, arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1, 15t.
próxima carr.: 15t, 8 p. em barra 1/1.

Cavas:
Cava traseira direita:
1ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 13t;
2ª carr. e todas as carr. do avesso até a 10ª: t até 8 p. antes do final da 
carr., 8 p. em barra 1/1;
3ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 12t;
5ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 11t;
7ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 10t;
9ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 9t;
11ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 8t;
12ª carr.: arremate 9 p., 8 p. em barra 1/1.
continue em p. de barra 1/1 por 14 cm para formar a alça.
faça a outra cava e alça traseira da mesma maneira, invertendo a 
colocação dos p.

Cavas da frente:
1ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 8t, 2pjt, 8t, 2pjt, 8t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1;
2ª carr. e todas as carr. do avesso: 8 p. em barra 1/1, t até 8 p. antes do 
final da carr., 8 p. em barra 1/1;
3ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 7t, 2pjt, 6t, 2pjt, 7t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1; 
5ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 5t, 2pjt, 6t, 2pjt, 5t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1;
7ª carr.: 4 p. em barra 1/1, 2pjm, laç, 2p. em barra 1/1, 2pjt, 4t, 2pjt, 4t, 
2pjt, 4t, 2pjt, 2 p. em barra 1/1, 2pjm, laç, 4 p. em barra 1/1 (casas dos 
botões);
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9ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 12t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1;
11ª carr.: 8 p. em barra 1/1, 2pjt, 10t, 2pjt, 8 p. em barra 1/1.
arremate todos os p., costure as costas e o meio das pernas e pregue os 
botões.

manta

com as ag. de tricô de 3,5 mm, monte 184 p.
trab. 7 cm em t ou 14 cordões de tricô.
Em seguida, trab. em p. fantasia, mantendo as bordas em cordões de tricô:
próxima carr.: 15t (borda), trab. em p. fantasia até 4 p. antes da borda, 4m, 
15t (borda).
trab. até obter 73 cm a partir do início.
trab. 7 cm em t ou 14 cordões de tricô.
tamanho total da manta: 80 cm x 80 cm. 
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SaCoLa de merCado - bElla artE 

Por Ateliê Pingouin
 
materIaL

bella arte, 2 nov. (100 g) na cor mandarim (210) e 1 nov. na cor cru 
(004); ag. para crochê pingouin de 4,5 mm; ag. de tapeçaria para os 
acabamentos.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.a. = p. alto; p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; próx. = 
próxima(o); trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*

eXeCuÇÃo

trabalhe sempre 3 corr. para subir e feche a carr. com 1 p.bx. na 3ª corr. do 
início.
com a cor mandarim, faça um anel mágico e trabalhe:
1ª) 12 p.a. no anel (12);

3 nov. 100 g

4,5 mm
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2ª) *1 p.a. no próx. p., 2 corr.* (12x);
3ª) *1 p.a. no próx. p., 4 corr.* (12x);
4ª) *1 p.a. no próx. p., 6 corr.* (12x);
5ª) *1 p.a. no próx. p., 8 corr.* (12x);
6ª) *( 1p.a., 1 corr., 1 p.a.) no próx. p.,
8 corr.* (12x);
7ª) *(1 p.a., 2 corr., 1 p.a.) no próx. p.,
8 corr.* (12x);
8ª) *(1 p.a., 3 corr., 1 p.a.) no próx. p.,
8 corr.* (12x);
9ª) *(1 p.a., 4 corr., 1 p.a.) no próx. p.,
8 corr.* (12x);
10ª) *(1 p.a., 5 corr., 1 p.a.) no próx. p., 8 corr.* (12x);
11ª) *(1 p.a., 6 corr., 1 p.a.) no próx. p., 8 corr.* (12x);
12ª) *1 p.a. no próx. p., 8 corr.* (24x).
repetir a carr. 12 até obter 45 cm desde o início ou a altura desejada. 
arremate.

alças:
com a cor cru, trabalhe ao redor da abertura da sacola:
1ª carr.: em p.b.;
2ª carr.: em p.a.
divida o trabalho em 4 partes e marque para facilitar o trabalho, tendo 
como referência 6 espaços de 8 corr. do corpo da bolsa para cada parte.
3ª carr. (início das alças): *trab 50 cm de corr. (ou o comprimento 
desejado), pule 1 parte (6 espaços de 8 corr.) e continue em p.b. na 
próxima parte*, rep. de *a*;
4ª carr.: em p.b.;
5ª carr.: em p.a.;
6ª carr.: em p.bx.;
arremate.
faça o contorno em p.bx. também nas outras partes se achar necessário 
dar maior firmeza.
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GoLaS - família mouliné

Por Ateliê Pingouin
 
 
materIaL

família mouliné, 3 nov. (40g) na cor: Granite (21136) ou brume (2138); ag. 
para crochê pingouin de 5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); p.a. = p. alto; trab. = trabalhe; *...* = repita de *a*

eXeCuÇÃo

monte 1,30 cm de correntinhas de base, não feche o círculo e trabalhe:
1ª carr.: em p.a., feche o círculo, vire o trabalho;
2ª carr.: 3 corr. para subir, trabalhe em p.a. pegando pela alcinha de trás 
até completar a carreira e feche o círculo, vire o trabalho.
repita a 2ª carreira até terminar os 3 novelos. arremate e esconda os fios.

3 nov. 40 g

5 mm
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BLuSa BranCa manGa
morCeGo – nina        

Por Maria Aparecida Dourado para Ateliê Pingouin  

materIaL

nina, 4 nov. (100 g) na cor branca (002); ag. de crochê pingouin de 4 mm, 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s);
pb = ponto baixo; pbx = ponto baixíssimo; pa = ponto alto; trab. = trabalhe; 
rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

ponto fantasia: acompanhe o diagrama.

barra 1/1: acompanhe o diagrama.

tensão do ponto: um quadrado em p. fantasia com 10 x 10 cm = 14 p. x 7 
carr.

4 nov. 100 g

4 mm
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eXeCuÇÃo

faça um molde no papel craft com as medidas indicadas no esquema para 
acompanhar a modelagem durante a confecção.

Frente:
faça um cordão de corr. na largura da base do molde e trab. em p. fantasia 
fazendo os aumentos e diminuições necessários para acompanhar o 
molde.

Costas:
trab. igual a frente.

montagem:
una os ombros, mangas e laterais, frente e costas.
  
acabamento:
trab. a barra 1/1 ao redor dos punhos e barra por 5 cm. 
trab. a barra 1/1 ao redor do decote por 4 cm.
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BLuSa de QuadradoS - balloon   

Por Maria Aparecida Dourado para Ateliê Pingouin 

materIaL

balloon, 5 nov. (100 g) na cor dark Jeans (9510), 1 nov. (100 g) na cor 
indigo blue (9512); ag. de crochê pingouin de 4 mm, ag. de tapeçaria para 
os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 
p. no mesmo p.; pb = ponto baixo; pbx = ponto baixíssimo; pa = ponto alto; 
trab. = trabalhe; rep. = repita.

tensão do ponto: um quadrado em pa com 10 x 10 cm = 14 p. x 9 carr.

eXeCuÇÃo

faça um molde de um retângulo para o decote no papel craft com as 
medidas indicadas no esquema para acompanhar a modelagem durante 

6 nov. 100 g

4 mm
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a confecção. use o mesmo molde para acompanhar a confecção das 4 
partes apenas girando-o.
as setas no esquema indicam a direção do trabalho.  
retângulos:
com a cor dark Jeans, faça um cordão de corr. na largura do sentido 
do trabalho indicado pela seta e trab. em carr. de pa. nos retângulos da 
parte superior, acompanhe o molde riscado para executar as diminuições 
necessárias. faça 4 retângulos para a parte inferior, 4 para a parte 
superior com a formação do decote e 4 para as mangas.

montaGem

com a cor indigo blue, trab. um carr. de pb contornando os retângulos da 
parte inferior e os da parte superior menos os intervalos dos decotes. 
com a cor indigo blue, trab. um carr. de pb nas beiradas superior e inferior 
de cada peça das mangas.
una os retângulos formando a frente e as costas.
una frente e costas a partir da barra deixando 20 cm abertos para as 
cavas. una os ombros.
feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.

aCaBamento

com a cor indigo blue, trab. uma carr. de pb ao redor do decote. 
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VeStIdo SISaL - brisa star        

Por Ateliê Pingouin

materIaL

brisa star 4 bolas (100 g) na cor sisal (703); ag. de crochê pingouin de 2 
mm, ag. de tapeçaria para os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); pb = ponto baixo; 
pbx = ponto baixíssimo; pa = ponto alto; picô = 3 corr., 1 pbx laçando a 1ª 
corr.; trab. = trabalhe; rep. = repita.

ponto fantasia: nº de p. múltiplos de 5 + 1 p. acompanhe o diagrama.

ponto de leques: acompanhe o diagrama.

tensão do ponto: um quadrado em p. fantasia com 10 x 10 cm = 35 p. x 13 
carr.

4 bolas 100 g

2 mm
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eXeCuÇÃo

faça um molde no papel craft com as medidas indicadas no esquema para 
acompanhar a modelagem durante a confecção.
as setas no esquema indicam a direção do trabalho. 

Frente:
faça 136 corr., mais 3 corr. para subir a carr. e trab. em p. fantasia fazendo 
as diminuições necessárias para acompanhar o molde. a 54 cm desde o 
começo, forme as cavas. a 63 cm desde o começo, trab. 6 carr. em pb para 
o passante e arremate.
costas:
trab. igual a frente. 

montaGem

costure as laterais. trab. duas carr. de pb contornando as laterais. costure 
a última carr. do passante com a primeira, formando o tubo, tanto na frente 
como nas costas.
  
aCaBamento

trab. 14 motivos do p. de leques ao redor da barra.

alças:
faça um cordão de corr. com 150 cm e trab. uma carr. de pb.
faça 2 alças iguais.
passe as alças pelos passantes da frente e das costas e amarre nos 
ombros.
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BLuSa aruBa - família

Por Maria Aparecida Dourado para Ateliê Pingouin

tamanho: 40

materIaL

família, 10 nov. (40 g) na cor aruba (590); ag. de crochê pingouin de 4 mm; 
ag. de tapeçaria para os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.

PontoS emPreGadoS e aBreVIaturaS

p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); pb 
= p. baixo; pbx = p. baixíssimo; pa = p. alto; parf = p. alto em relevo pela 
frente; part = p. alto em relevo por trás; trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* 
= rep. de *a*.

barra 2/2: acompanhe o diagrama.
p. fantasia 1: acompanhe o diagrama.
p. fantasia 2: acompanhe o diagrama.

10 nov. 40 g

4 mm
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tensão do ponto: um quadrado em p. fantasia 1 com 10 x 10 cm = 16 p. x 8 
carr.

eXeCuÇÃo

faça um molde no papel craft para a frente e outro para a manga com as 
medidas indicadas no esquema para acompanhar a modelagem durante a 
confecção.

Frente:
faça 55 corr., mais 1 corr. para subir a carr. e trab. em p. fantasia 1. a 30 
cm do começo, mude para o p. fantasia 2 e trab. acompanhando o molde 
para a formação das cavas e do decote.

Costas:
trab. igual a frente.

mangas:
faça 49 corr., mais 1 corr. para subir a carr. e trab. em p. fantasia 1 
acompanhando o molde. a 30 cm do começo, mude para o p. fantasia 2. 
faça 2 peças.

montaGem

costure as laterais. feche as mangas e pregue-as nas cavas.
  
Gola:
trab. a barra 2/2 ao redor da barra, punhos e decote por 5 cm.
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SaC 0800 0123777
segunda a sexta,
das 8h às 12h e das 13h às 17h30

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

avenida Eusébio matoso, 1.375 - 3º andar
cEp 05423-905 - butantã
são paulo - sp - brasil
11 99986-3998 | 11 99935-7314
www.pingouin.com.br

fiospingouin

lavagem manual. temperatura máxima de 40°c.
não lavar em máquina.

não utilizar alvejantes à base de cloro.

não secar em máquinas com tambor rotativo.

secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

não passar a ferro.

é permitida a limpeza a úmido profissional.


