
CUIDE-SE :)



TAMANHO
Pequena (24cm A x 18cm L) 

NÍVEL
Iniciante complexo - acompanhar leitura do diagrama

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo; 
p. = ponto(s); 
pdb = ponto de base
pt = pontos totais
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha(s); 
pb = p. baixo; 
pbx = p. baixíssimo;
pa = p. alto;
pl= p. leque (são 5 pa no mesmo p. de base);
trab. = trabalhe;
rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

MATERIAL
Fio Macramê, 1 nov. (200g) na cor rosa;
ag. de crochê de 10 mm.

EXECUÇÃO

 BOLSA CUIDE-SE!
MACRAMÊ

POR NAYA VITAL PARA ATELIÊ PINGOUIN

EXECUÇÃO (DETALHES):
Carreira nº 13 final:

Espaço para alça. Considerar argolas de coretinhas como as laterais da 
bolsa.

Puxador da bolsa

Cortar 4 tiras de 90 cm; Comece uma trança de 4 tiras a partir de 10 cm 
de fio, finalize a trança deixando 10 cm também; Dê nós nas extremidade; 
Passe o puxador através da carreira de nª 12, com intervalos de 3 pa:

Alça:

Crochete correntinhas até dar a altura da alça que deseja, no caso desse 
projeto foi crochetado uma corrente de 1 metro; Arremate e de nós nas 
extremidades; Nas “argolas” de corretinhas do corpo da bolsa, prenda a 
alça com nós:
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MATERIAL
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10 mm1 nov. 200 g

EXECUÇÃO (DETALHES):
Carreira nº 13 final:

Espaço para alça. Considerar argolas de coretinhas como as laterais da 
bolsa.

Puxador da bolsa

Cortar 4 tiras de 90 cm; Comece uma trança de 4 tiras a partir de 10 cm 
de fio, finalize a trança deixando 10 cm também; Dê nós nas extremidade; 
Passe o puxador através da carreira de nª 12, com intervalos de 3 pa:

Carreira Pontos Descrição 

1 6 p.b. 
iniciando com círculo mágico preencha em 

pb 

2 1 aum. em cada p. (12 pt) 
com carr. contínuas e circulares comece 

uma nova carr. com 2 pb por cada pdb 

3 1 p.b., 1 aum, rep. (18 pt) 
inicie uma carr. com 2 pb por pdb para cada 

1 pb 

4 2 p.b., 1 aum, rep. (24 pt) 
inicie uma carr. com 2 pb por pdb para cada 

2 pb 

5 3 p.b., 1 aum, rep. (30 pt), pbx 

inicie uma carr. com 2 pb por pdb para cada 
3 pb. Finalize as carreiras circulares 

contínuas com um pbx 

6 

3 corr, 2 pa, pular 2 pdb, 1 pb, 
pula 2 pdb, 1 pl, (30 pt) pbx 

finalizar a carr. 

suba 3 corr (considerando como 1 pa do pl); 
no mesmo pdb acrescente 2 pa (formando 

meio do leque); 
pule 2 pdb; 
faça 1 pb; 

pule 2 pdb; 
faça 1 leque (5 pa por pdb); rep. como no 

diagrama 
finalize a carreira com mais 2 pa no pdb do 

início da carr. 
pbx na terceira corr. de início para finalizar a 

carr. 

7 

1 corr. + 1 pb no mesmo pdb, 
1 pl. (rep), (30 pt) pbx 

finalizar carr. 

inicie uma nova carr. de pl com pb, 
invertendo o desenho (como no diagrama) 

suba uma corr. e faça um pb no mesmo pdb, 
no intervalo de pb da carr de baixo, coloque 

um pl. 
repita até finalizar a carreira com 1 pbx na 

corr. de início 

8 

3 corr, 2 pa, pular 2 pdb, 1 pb, 
pula 2 pdb, 1 pl, (30 pt) pbx 

finalizar a carr. rep carr 6 

9 

1 corr., 1 pb no mesmo pdb, 1 
pl. (rep), (30 pt) pbx finalizar 

carr. rep carr 7 

10 
2 corr. + 1 pa no mesmo pdb, 1 

pa para cada pdb (30 pt) 

iniciando com 2 corr para dar altura e um pa 
no mesmo pdb de início, complete a carr de 

pa, 1 pa para cada pdb; 
finalize com um pbx na 2 corr de início 

11 
2 corr. + 1 pa no mesmo pdb, 1 

pa para cada pdb (30 pt) rep carr 10 

Alça:

Crochete correntinhas até dar a altura da alça que deseja, no caso desse 
projeto foi crochetado uma corrente de 1 metro; Arremate e de nós nas 
extremidades; Nas “argolas” de corretinhas do corpo da bolsa, prenda a 
alça com nós:
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EXECUÇÃO (DETALHES):
Carreira nº 13 final:

Espaço para alça. Considerar argolas de coretinhas como as laterais da 
bolsa.

Puxador da bolsa

Cortar 4 tiras de 90 cm; Comece uma trança de 4 tiras a partir de 10 cm 
de fio, finalize a trança deixando 10 cm também; Dê nós nas extremidade; 
Passe o puxador através da carreira de nª 12, com intervalos de 3 pa:

Alça:

Crochete correntinhas até dar a altura da alça que deseja, no caso desse 
projeto foi crochetado uma corrente de 1 metro; Arremate e de nós nas 
extremidades; Nas “argolas” de corretinhas do corpo da bolsa, prenda a 
alça com nós:
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FEITO COM MACRAMÊ

EXECUÇÃO (DETALHES):
Carreira nº 13 final:

Espaço para alça. Considerar argolas de coretinhas como as laterais da 
bolsa.

Puxador da bolsa

Cortar 4 tiras de 90 cm; Comece uma trança de 4 tiras a partir de 10 cm 
de fio, finalize a trança deixando 10 cm também; Dê nós nas extremidade; 
Passe o puxador através da carreira de nª 12, com intervalos de 3 pa:

Alça:

Crochete correntinhas até dar a altura da alça que deseja, no caso desse 
projeto foi crochetado uma corrente de 1 metro; Arremate e de nós nas 
extremidades; Nas “argolas” de corretinhas do corpo da bolsa, prenda a 
alça com nós:





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


