
TOP CROPPED BIKINI
É TENDÊNCIA.
É MODA O ANO INTEIRO.
FAÇA O SEU!



MATERIAL

Pingouin Bikini 3 nov. (100 g) na cor Nínive (701); ag. de crochê de 1,75 
mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

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

Leque simples:
1 pa, 2 corr., 1 pa

Leque duplo:
2 pa, 1 corr., 2 pa

Ponto dois leques:
1ª carr.: *leque simples em cima do leque duplo da carr. anterior, leque 
duplo em cima do leque simples da carr. anterior*, repita os p. entre * até o 
final da carr.

2ª carr.: *leque duplo em cima do leque simples da carr. anterior, leque 
simples em cima do leque duplo da carr. anterior*, repita os p. entre * até o 
final da carr.

EXECUÇÃO

Frente:
Com a ag. de crochê de 1,75 mm, trab. 74 corr. Marque a última corr.
1ª carr.: 3 corr., *pule 2 corr., leque duplo na mesma corr. da carr. anterior, 
pule 2 corr., leque simples na mesma corr. da carr. anterior, repita os p. 
entre * até o final da carr., terminando com 1 pa na última corr.
Continue seguindo as duas carr. do Ponto dois leques, aumentando um p. de 
cada lado a cada 6 carr. para modelar o busto. Distribua os p. aumentados 
de forma a criar os novos leques simples e duplos.
Trab. até atingir o comprimento desejado da cintura até a cava, já que esta 
blusa tem uma modelagem do tipo cropped. 

Cavas da frente:
Trab. mais 12 carr. no Ponto dois leques, diminuindo meio leque de cada 
lado em cada carr.

Costas:
Trab. igual à frente, inclusive as cavas.

Mangas:
Com a ag. de crochê de 1,75 mm, trab. 66 corr. Marque a última corr.
1ª carr.: 3 corr., *pule 2 corr., leque duplo na mesma corr. da carr. anterior, 
pule 2 corr., leque simples na mesma corr. da carr. anterior, repita os p. 
entre * até o final da carr., terminando com um leque duplo na mesma corr. 
da carr. anterior e 1 pa na última corr.
Trab. mais 14 carr. no Ponto dois leques, diminuindo meio leque de cada 
lado em cada carr.

Acabamento:
Costurar as peças com pontos invisíveis.

Barra:
Trab. em toda a volta da barra inferior:
*3 pa, 1 corr, 3 pa no mesmo local do leque duplo da 1ª carr. da blusa, 1 pb 
no mesmo local do leque simples da 1ª carr. da blusa*, repita os p. entre * 
até completar o contorno da barra.

Mangas:
Trab. da mesma forma que a barra inferior.

Decote:
Trab. 1 carr. de pb em toda a volta do decote. Termine fechando o decote 
com 1 pbx no primeiro pb.
Próxima carr.: 2 corr., 2 pa no mesmo pb da carr. anterior, pule 2 p., *1 pb no 
próximo p., 1 corr., 2 pa no mesmo p., pule 2 p.*, repita os p. entre * até 
completar o contorno do decote e termine com 1 pbx na primeira corr. da 
carr.
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fiospingouin

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.


