Uma bolsa que é paixão
à primeira vista!
Baixe agora a sua receita.

BOLSA HERA
CAPPIO
POR GUILHERME TROVA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAIS
Fio Cappio - Pingouin
Blue Marine – 9560 e Plomo - 9713
Agulha 4,5
Agulha para arremate
Tesoura
2 mosquetões de 5 centímetros de largura
20 esferas de madeira de 2 centímetros cada
1 botão magnético

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Anel Mágico – Am.
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Ponto – P.
Ponto Alto – Pa.
Ponto Baixo – Pb.
Ponto Baixíssimo – Pbx.
Ponto Caranguejo – Pc.
Ponto Sobre Ponto – Psp.
Ponto de Base - Pdb.
Repita – Rep.
Trabalhe – Trab.

2 nov. 100 g

4,5 mm

INÍCIO
1°) Com a cor Blue Marine - 9560, dentro do am. faça 3 corr. para o
primeiro pdb.; 2 pa.; 2 corr.; 3 pa. Rep. Por 3x; feche com pbx e ajuste o am.
2°) 3 corr.; 1 pa. sobre cada ponto até chegar na argola de 2 corr. Dentro a
argola faça 2 pa.; 2 corr.; 2 pa. Rep. até o final e feche com pbx.
3° à 12°) Rep. até completar 12 carr.; arremate e troque de cor.
13° e 14°) Com a cor Plomo, insira o fio em qualquer pdb.; rep. a sequência
anterior por 2 carr. arremate o fio e troque de cor.
15°) Com a cor Blue Marine, rep. por toda a carr.; arremate e troque de cor.
16° 17° e 18°) Com a cor Plomo , rep. por 3x; arremate o fio.
Finalizado o motivo quadrado, trabalhe da seguinte forma em duas das
laterais opostas para dar o formato retângular à peça.
Trab. 6 carr. nas duas laterais opostas.
1° e 2°) Com a cor Blue Marine, insira a agulha na corr. anterior ao primeiro
pa. da carr. abaixo (em uma das duas corr. que formam a quina do motivo
quadrado). Faça 3 corr.; pa. sobre todos os pdb. até a primeira corr. do
outro lado; arremate.
3°) Com a cor Plomo, rep. e arremate.
4°) Com a cor Blue Marine, prenda no mesmo lugar, fazendo 1 corr.; 1 pb.
trab. até o final e arremate.
5°) Com a cor Plomo, faça 12 pb.; 3 corr.; pule 2 pdb.; siga por 44 pontos;
faça 3 corr.; pule 2 pdb.; siga fazendo pb. sobre pdb.; arremate.
6°) Em pb.; faça psp.; incluindo as corr. da carr. anterior; arremate.
Repita o mesmo processo no lado oposto parar formar o retângulo.

ACABAMENTOS
Acabamento em pc.; variação do pb. crochetado para trás.
Insira a agulha com a cor Plomo em qualquer pdb.; 1 corr.; 1 pb. no ponto
anterior ao que prendeu o fio. Rep. em volta de todo o trabalho.
Dobre o trabalho ao meio, de forma que as argolas feitas na última carr.
fiquem para cima. A costura invisível deve iniciar após o espaço de 3 corr.
na parte superior. Siga até a parte inferior (da direita para baixo) e rep. do
outro lado; alinhave com a cor Blue Marine.

ALÇA E FECHO
Dentro dos mosquetões com a cor Plomo, faça 7 pb. e trab. por 5 carr.; na
6° carr. faça 3 pdb. separados por 2 corr.; pule 1 pdb.; faça 3 pdb. e
arremate. Circule os pontos com a cor Blue Marine fazendo pbx. ou
alinhavando com agulha de tapeceiro.
Insira um fio duplo dentro do espaço de 2 corr. do mosquetão e dê um nó.
Com o auxílio de uma agulha passe o fio por dentro das 20 esferas de
madeira, prenda a linha com um nó no espaço de corr. do outro
mosquetão; arremate e prenda os mosquetôes no espaço de 3 corr. da
bolsa.
Para o fecho; faça 2 pequenos retângulos com 7 pb. por 4 carr. Costure-os
no centro das partes internas da bolsa após enganchar as partes do botão
magnético.

FEITO COM

CAPPIO

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.

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br
fiospingouin

SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h
Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br

