
ESPONJA
PARA LOUÇA
EM ANDAMENTO :)



TAMANHO

12x10cm

MATERIAL

Ateliê Natureza cor 4768 
Agulha 3.75mm
Agulha de tapeçaria para acabamento.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s)
carr. = carreira(s)
corr. = correntinha(s)
pb = p. baixo
pbx = p. baixíssimo
pa = p. alto;
paPF = ponto alto em relevo pego pela frente
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

Amostra: um quadrado de 10x10cm = 14 p. x 13 carr.

ESPONJA PARA LOUÇA
ATELIÊ NATUREZA
Execução: Cristine Lobato para Ateliê Pingouin

EXECUÇÃO

1a carr. - Faça 17 corr.; Vire e faça 1 pb em cada p. de base a partir da 
segunda corr. (total 16 pb). Vire.

2a carr. - Suba 3 corr. e faça 15 pa. Vire.

3a carr. - Suba 1 corr. e faça 1 pb em cada p. de base. Vire.

4a carr. - Suba 3 corr. *paPF, pa* rep. de *a*. Vire.

5a carr. - Suba 1 corr. e faça 1 pb em cada p. de base. Vire.

6a carr. - Suba 3 corr. Atenção, nessa carreira os pontos são os mesmos da 
4a, porém , se desencontram. Onde estiver pa de base, faça paPF e onde 
estiver paPF de base, faça pa.
Faça *pa, paPF* rep. de *a*. Vire.

7a carr. - Suba 1 corr. e faÁa 1 pb em cada p. de base. Vire.

Repita as instruções da carreira 4a a 7a e depois repita a 4a e a 5a, 
completando 13 carreiras.

No último ponto da 13a carr., faça 10 corr. e feche em anel com um pbx 
para formar uma alça.

ACABAMENTO

Corte o fio deixando cerca de 10cm, arremate e com auxílio da agulha de 
tapeçaria, esconda a ponta por dentro da trama para fazer o acabamento.

3,75 mm

1  bola 200 g
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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

pingouin.com.br

fiospingouin


