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MATERIAL

Tomie, 4 nov. (100 g) na cor Tortuga (9721); ag. circular para tricô Pingouin 
nº 5; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = 
meia; m. torcido; t. = tricô; j. = junto(s); laç. = laçada; p.m. = direito em m., 
avesso em t.; p.m. circular = todas as carr. em m. torcido; mate simples = 
tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. sem fazer sobre o tricotado; 
trab. = trabalhe; rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

Ponto fantasia: acompanhe o diagrama.

Tensão do ponto: um quadrado em p.m. com 10 x 10 cm = 20 p. x 24 carr..

BLUSA TRICÔ TORTUGA
TOMIE
Execução: Maria Dirma Silva para Ateliê Pingouin

EXECUÇÃO

O trabalho é feito de cima para baixo.

Faixas rendadas:
Monte 27 p. na ag. e trab. 2 carr. em p.m. e continue em p. fantasia, trab.96 
carr. e arremate. Faça outra faixa igual. Estique as faixas sobre uma 
superfície macia e prenda-as com alfinetes, com um ferro a vapor aplique 
somente o vapor sem encostar o ferro na peça por alguns minutos. Deixe 
esfriar completamente para que as faixas se assentem. 

Pala (frente):
Pegue uma das faixas com a parte do início voltado para a direita, comece 
a levantar no direito da peça 98 p. na ag. distribuídos uniformemente ao 
longo de toda a faixa, monte 35 p. para o decote, com a parte do início da 
outra faixa voltado para a esquerda, levante no direito da peça 98 p. na ag. 
distribuídos uniformemente ao longo de toda a faixa (total 231 p. na ag.). 
Trab. 12 carr. em p.m. e arremate nos 2 lados a cada 2 carr. 5 p. 14 vezes 
(total 91 p. na ag.). Coloque os p. à espera numa ag. auxiliar. 

Pala (costas):
Trab. igual a frente.

Corpo:
Retome os p. da frente (total 182 p.) e trab. em p.m. circular até obter 40 
cm de comprimento. Arremate todos os p..

MONTAGEM

Feche as mangas e as laterais.

ACABAMENTO

No direito da blusa, levante 122 p. na ag. circular, distribuídos 
uniformemente ao redor do decote e trab. 7 carr. em p.m. circular. 
Arremate todos os p..

4 nov. 100g

5 mm
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FRENTE E COSTAS

p. fantasia p. fantasia

p.m.

p.m. circular

30 cm

Avesso (carr. pares): em t.
1ª carr.
3ª carr.
5ª carr.
7ª carr.
9ª carr.
11ª carr.
13ª carr.
15ª carr.
17ª carr.
19ª carr.
21ª carr.
23ª carr.
25ª carr.
27ª carr.
29ª carr.
31ª carr.

P. FANTASIA

re
p.

- 2 p. juntos em m.

- t.
- m.

LEGENDA

- laç.

- mate simples



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
Segunda à Sexta
das 8h às 12h e das 13h as 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
www.pingouin.com.br

fiospingouin

pingouin.com.br


