
CROPPED VERDE,
ELOGIOS POR

TODOS OS LADOS.



Tamanho: 38

MATERIAL

Bella, 1 bola (150 g) na cor Verde Piscina (2699); ag. de tricô Pingouin nº 4, 
ag. de tapeçaria para os acabamentos.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; j. = junto(s); p.m. = 
direito em m., avesso em t.; mate simples = tire 1 p. sem fazer em m., 1 m., 
arremate o p. sem fazer sobre o p. m.; trab. = trabalhe; *--* = repita de *a*; 
rep. = repita; p. de barra 1/1 = no direito trab. *1 m., 1 t.*, no avesso trab. * 1 
t., 1 m.*; cordão de t. = direito e avesso em t..

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 21 p. x 29 carr.

EXECUÇÃO

Todo o trabalho é feito usando fio duplo.

Frente:
Monte 80 p. na ag. e trab. em p. de barra 1/1 por 3 cm. Continue em p. m. por 
12 cm. Para as cavas, trab. a cada 2 carr. 3 p. em cordões de t., 1 mate 
simples, os p. centrais em p. m., 2 p. j. em m., 3 cordões de t., rep. 25 vezes. 
Para o passante do decote, trab. os 30 p. restantes em p. m. por 7 cm. 
Arremate.

Costas:
Trab. igual a frente.

Acabamento:
Costure as laterais, frente e costas.
Dobre o passante ao meio para o avesso e costure a borda com p. invisíveis.

Tira para amarrar:
Monte 4 p. na ag. e trab. em p. m. por 1,2 m. Arremate.

CROPPED VERDE
PISCINA - BELLA
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fiospingouin

Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes à base de cloro.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro.

É permitida a limpeza a úmido profissional.


