
Meu momento de
CROCHETAR :)



MATERIAL
Fio Ateliê cor 824
Agulha 3,5 mm / Dica: Caso seu ponto seja apertado
use a agulha número 4mm.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Ponto baixo – Pb.
Ponto baixíssimo – Pbx

INÍCIO 

1ª CARR
Círculo Mágico
5 pb. no círculo mágico.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb. para fazer um ponto 
de aumento./ DICA: Você poderá fechar a carreira com pbx se preferir, 
nesse caso faça 6 pb na nessa carreira.  
Total de 6 pontos.
 
2ª CARR
Aumento em todos os pontos. Feche a carreira com o fechamento invisível 
do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo). 

Total de 12 pontos. 
3ª à 13ª CARR
Todas essas carreiras serão feitas em aumentos numéricos, da seguinte 
forma:

3ª carr: 1 pb. no 1º ponto da carr./ 2 pb. no 2º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ 1 pb. no 3º ponto da carr./ 2 pb. no 4º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ repetir essa sequência até o final da carr.

4ª carr: Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 3º ponto 
da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 4º e 5º ponto da carr. faça 1 pb. 
em cada ponto/ no 6º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ repetir essa 
sequência até o final da carr.

5ª carr: Nos 1º, 2º e 3º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 4º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 5º, 6º e 7º pontos da carr. 
faça 1 pb. em cada ponto/ no 8º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ 
repetir essa sequência até o final da carr.  

6ª carr: Nos 1º, 2º, 3º e 4º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 5º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 6º, 7º, 8º e 9º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 10º ponto faça 2 pb. ( ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  

7ª carr: Nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 
6º ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 7º, 8º, 9º, 10º e 11º 
pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º ponto faça 2 pb. ( ponto 
de aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  
Continue esse processo de aumento numérico nas carreiras  8, 9, 10, 11 e 
12.

13ª CARR: Nas 1º ao 11º  pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ nos 13º ao 23º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 24º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr. 
 
14ª CARR
1º ao 6º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ 7º ponto da carr. faça 2 
pb. (ponto de aumento)/ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto 
faça com aumento./ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto faça 
com aumento./ siga essa sequência até o final da carr.

 BUCKET HAT
ATELIÊ

POR SIMONE GUERREIRO PARA ATELIÊ PINGOUIN

3,5  mm2 nov. 200 g

Medida do diâmetro: 16 centímetros.
PAREDE

A primeira carr. é feita inserindo os pontos na 2ª alça do ponto (alça de 
trás da corrente do ponto) e na 3ª alça do ponto (aquela redondinha que 
fica atrás do ponto baixo). 
Faça 12 carr. inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. Feche as 
carreiras com o fechamento invisível do ponto baixo. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

ABA

1ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 5º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 10º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./ Finalize com um aumento (3 pb. 
sequenciais e 1 aumento)./ Feche a carreira com o fechamento invisível do 
pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

2ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

3ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 9º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 18º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

4ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 

caso tenha optado por usá-lo).
5ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 12 pb. nos próximos 12 
pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 13º ponto faça 2 pb. (ponto 
de aumento)./ Trabalhe 12 pb. nos próximos 12 pontos da carr., um ponto 
para cada ponto,/ no 26º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

6ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

7ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Carreira inteira de pb. sem aumento e 
sem diminuição. Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou 
com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

8ª CARR: trabalhe 18 pb. nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 19º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ Trabalhe 18 pb. 
nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 38º ponto 
faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa sequência até o final da 
carreira./Não precisa finalizar com aumento./ Feche a carreira com o 
fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado 
por usá-lo).

ACABAMENTO

Finalize a carreira com ponto baixíssimo em volta de toda a aba. Arremate 
o fio.
Apara fazer um detalhe diferenciado no seu Bucket Hat trabalhe correntes 
por aproximadamente 60 centímetros, preencha essas correntes com 
pontos baixos e volte o trabalho fazendo pontos baixíssimos. Com a agulha 
de tapeçaria aplique no final da parede e início da aba. 

Parabéns! Você acaba de finalizar um acessório super moderno e cheio de 

Círculo Mágico Cordão Decorativo Costurando o Cordão



MATERIAL
Fio Ateliê cor 824
Agulha 3,5 mm / Dica: Caso seu ponto seja apertado
use a agulha número 4mm.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Ponto baixo – Pb.
Ponto baixíssimo – Pbx

INÍCIO 

1ª CARR
Círculo Mágico
5 pb. no círculo mágico.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb. para fazer um ponto 
de aumento./ DICA: Você poderá fechar a carreira com pbx se preferir, 
nesse caso faça 6 pb na nessa carreira.  
Total de 6 pontos.
 
2ª CARR
Aumento em todos os pontos. Feche a carreira com o fechamento invisível 
do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo). 

Total de 12 pontos. 
3ª à 13ª CARR
Todas essas carreiras serão feitas em aumentos numéricos, da seguinte 
forma:

3ª carr: 1 pb. no 1º ponto da carr./ 2 pb. no 2º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ 1 pb. no 3º ponto da carr./ 2 pb. no 4º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ repetir essa sequência até o final da carr.

4ª carr: Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 3º ponto 
da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 4º e 5º ponto da carr. faça 1 pb. 
em cada ponto/ no 6º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ repetir essa 
sequência até o final da carr.

5ª carr: Nos 1º, 2º e 3º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 4º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 5º, 6º e 7º pontos da carr. 
faça 1 pb. em cada ponto/ no 8º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ 
repetir essa sequência até o final da carr.  

6ª carr: Nos 1º, 2º, 3º e 4º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 5º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 6º, 7º, 8º e 9º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 10º ponto faça 2 pb. ( ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  

7ª carr: Nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 
6º ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 7º, 8º, 9º, 10º e 11º 
pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º ponto faça 2 pb. ( ponto 
de aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  
Continue esse processo de aumento numérico nas carreiras  8, 9, 10, 11 e 
12.

13ª CARR: Nas 1º ao 11º  pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ nos 13º ao 23º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 24º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr. 
 
14ª CARR
1º ao 6º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ 7º ponto da carr. faça 2 
pb. (ponto de aumento)/ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto 
faça com aumento./ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto faça 
com aumento./ siga essa sequência até o final da carr.

Medida do diâmetro: 16 centímetros.
PAREDE

A primeira carr. é feita inserindo os pontos na 2ª alça do ponto (alça de 
trás da corrente do ponto) e na 3ª alça do ponto (aquela redondinha que 
fica atrás do ponto baixo). 
Faça 12 carr. inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. Feche as 
carreiras com o fechamento invisível do ponto baixo. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

ABA

1ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 5º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 10º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./ Finalize com um aumento (3 pb. 
sequenciais e 1 aumento)./ Feche a carreira com o fechamento invisível do 
pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

2ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

3ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 9º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 18º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

4ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 

caso tenha optado por usá-lo).
5ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 12 pb. nos próximos 12 
pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 13º ponto faça 2 pb. (ponto 
de aumento)./ Trabalhe 12 pb. nos próximos 12 pontos da carr., um ponto 
para cada ponto,/ no 26º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

6ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

7ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Carreira inteira de pb. sem aumento e 
sem diminuição. Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou 
com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

8ª CARR: trabalhe 18 pb. nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 19º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ Trabalhe 18 pb. 
nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 38º ponto 
faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa sequência até o final da 
carreira./Não precisa finalizar com aumento./ Feche a carreira com o 
fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado 
por usá-lo).

ACABAMENTO

Finalize a carreira com ponto baixíssimo em volta de toda a aba. Arremate 
o fio.
Apara fazer um detalhe diferenciado no seu Bucket Hat trabalhe correntes 
por aproximadamente 60 centímetros, preencha essas correntes com 
pontos baixos e volte o trabalho fazendo pontos baixíssimos. Com a agulha 
de tapeçaria aplique no final da parede e início da aba. 

Parabéns! Você acaba de finalizar um acessório super moderno e cheio de 

Primeira Carreira Terceira Carreira Quarta CarreiraSegunda Carreira



MATERIAL
Fio Ateliê cor 824
Agulha 3,5 mm / Dica: Caso seu ponto seja apertado
use a agulha número 4mm.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Ponto baixo – Pb.
Ponto baixíssimo – Pbx

INÍCIO 

1ª CARR
Círculo Mágico
5 pb. no círculo mágico.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb. para fazer um ponto 
de aumento./ DICA: Você poderá fechar a carreira com pbx se preferir, 
nesse caso faça 6 pb na nessa carreira.  
Total de 6 pontos.
 
2ª CARR
Aumento em todos os pontos. Feche a carreira com o fechamento invisível 
do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo). 

Total de 12 pontos. 
3ª à 13ª CARR
Todas essas carreiras serão feitas em aumentos numéricos, da seguinte 
forma:

3ª carr: 1 pb. no 1º ponto da carr./ 2 pb. no 2º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ 1 pb. no 3º ponto da carr./ 2 pb. no 4º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ repetir essa sequência até o final da carr.

4ª carr: Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 3º ponto 
da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 4º e 5º ponto da carr. faça 1 pb. 
em cada ponto/ no 6º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ repetir essa 
sequência até o final da carr.

5ª carr: Nos 1º, 2º e 3º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 4º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 5º, 6º e 7º pontos da carr. 
faça 1 pb. em cada ponto/ no 8º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ 
repetir essa sequência até o final da carr.  

6ª carr: Nos 1º, 2º, 3º e 4º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 5º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 6º, 7º, 8º e 9º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 10º ponto faça 2 pb. ( ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  

7ª carr: Nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 
6º ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 7º, 8º, 9º, 10º e 11º 
pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º ponto faça 2 pb. ( ponto 
de aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  
Continue esse processo de aumento numérico nas carreiras  8, 9, 10, 11 e 
12.

13ª CARR: Nas 1º ao 11º  pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ nos 13º ao 23º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 24º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr. 
 
14ª CARR
1º ao 6º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ 7º ponto da carr. faça 2 
pb. (ponto de aumento)/ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto 
faça com aumento./ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto faça 
com aumento./ siga essa sequência até o final da carr.

Medida do diâmetro: 16 centímetros.
PAREDE

A primeira carr. é feita inserindo os pontos na 2ª alça do ponto (alça de 
trás da corrente do ponto) e na 3ª alça do ponto (aquela redondinha que 
fica atrás do ponto baixo). 
Faça 12 carr. inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. Feche as 
carreiras com o fechamento invisível do ponto baixo. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

ABA

1ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 5º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 10º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./ Finalize com um aumento (3 pb. 
sequenciais e 1 aumento)./ Feche a carreira com o fechamento invisível do 
pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

2ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

3ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 9º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 18º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

4ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 

caso tenha optado por usá-lo).
5ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 12 pb. nos próximos 12 
pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 13º ponto faça 2 pb. (ponto 
de aumento)./ Trabalhe 12 pb. nos próximos 12 pontos da carr., um ponto 
para cada ponto,/ no 26º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

6ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

7ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Carreira inteira de pb. sem aumento e 
sem diminuição. Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou 
com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

8ª CARR: trabalhe 18 pb. nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 19º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ Trabalhe 18 pb. 
nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 38º ponto 
faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa sequência até o final da 
carreira./Não precisa finalizar com aumento./ Feche a carreira com o 
fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado 
por usá-lo).

ACABAMENTO

Finalize a carreira com ponto baixíssimo em volta de toda a aba. Arremate 
o fio.
Apara fazer um detalhe diferenciado no seu Bucket Hat trabalhe correntes 
por aproximadamente 60 centímetros, preencha essas correntes com 
pontos baixos e volte o trabalho fazendo pontos baixíssimos. Com a agulha 
de tapeçaria aplique no final da parede e início da aba. 

Parabéns! Você acaba de finalizar um acessório super moderno e cheio de 

Fechamento invisível para iniciar a Parede

Início da Aba Tecendo a Aba

Tecendo a ParedeInício da Parede

Pegando na segunda
alta do ponto

Fundo completo



MATERIAL
Fio Ateliê cor 824
Agulha 3,5 mm / Dica: Caso seu ponto seja apertado
use a agulha número 4mm.

PONTOS E ABREVIAÇÕES  UTILIZADAS
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Ponto baixo – Pb.
Ponto baixíssimo – Pbx

INÍCIO 

1ª CARR
Círculo Mágico
5 pb. no círculo mágico.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb. para fazer um ponto 
de aumento./ DICA: Você poderá fechar a carreira com pbx se preferir, 
nesse caso faça 6 pb na nessa carreira.  
Total de 6 pontos.
 
2ª CARR
Aumento em todos os pontos. Feche a carreira com o fechamento invisível 
do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo). 

Total de 12 pontos. 
3ª à 13ª CARR
Todas essas carreiras serão feitas em aumentos numéricos, da seguinte 
forma:

3ª carr: 1 pb. no 1º ponto da carr./ 2 pb. no 2º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ 1 pb. no 3º ponto da carr./ 2 pb. no 4º ponto da carr. (ponto de 
aumento)/ repetir essa sequência até o final da carr.

4ª carr: Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 3º ponto 
da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 4º e 5º ponto da carr. faça 1 pb. 
em cada ponto/ no 6º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ repetir essa 
sequência até o final da carr.

5ª carr: Nos 1º, 2º e 3º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 4º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 5º, 6º e 7º pontos da carr. 
faça 1 pb. em cada ponto/ no 8º ponto faça 2 pb. ( ponto de aumento)./ 
repetir essa sequência até o final da carr.  

6ª carr: Nos 1º, 2º, 3º e 4º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 5º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 6º, 7º, 8º e 9º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 10º ponto faça 2 pb. ( ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  

7ª carr: Nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 
6º ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ no 7º, 8º, 9º, 10º e 11º 
pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º ponto faça 2 pb. ( ponto 
de aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr.  
Continue esse processo de aumento numérico nas carreiras  8, 9, 10, 11 e 
12.

13ª CARR: Nas 1º ao 11º  pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 12º 
ponto da carr. faça 2 pb. (ponto de aumento)./ nos 13º ao 23º pontos da 
carr. faça 1 pb. em cada ponto/ no 24º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ repetir essa sequência até o final da carr. 
 
14ª CARR
1º ao 6º pontos da carr. faça 1 pb. em cada ponto/ 7º ponto da carr. faça 2 
pb. (ponto de aumento)/ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto 
faça com aumento./ faça 12 pontos sem aumento, o próximo ponto faça 
com aumento./ siga essa sequência até o final da carr.

FEITO COM ATELIÊ

Medida do diâmetro: 16 centímetros.
PAREDE

A primeira carr. é feita inserindo os pontos na 2ª alça do ponto (alça de 
trás da corrente do ponto) e na 3ª alça do ponto (aquela redondinha que 
fica atrás do ponto baixo). 
Faça 12 carr. inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. Feche as 
carreiras com o fechamento invisível do ponto baixo. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

ABA

1ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 5º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 4 pb. nos próximos 4 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 10º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./ Finalize com um aumento (3 pb. 
sequenciais e 1 aumento)./ Feche a carreira com o fechamento invisível do 
pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

2ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

3ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos 
da carr., um ponto para cada ponto,/ no 9º ponto faça 2 pb. (ponto de 
aumento)./ Trabalhe 8 pb. nos próximos 8 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 18º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

4ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 

caso tenha optado por usá-lo).
5ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto)./  trabalhe 12 pb. nos próximos 12 
pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 13º ponto faça 2 pb. (ponto 
de aumento)./ Trabalhe 12 pb. nos próximos 12 pontos da carr., um ponto 
para cada ponto,/ no 26º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa 
sequência até o final da carreira./Não precisa finalizar com aumento./ 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

6ª CARR: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição. Feche a 
carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo 
caso tenha optado por usá-lo).

7ª CARR: Essa carreira é feita pegando somente na segunda alça do ponto 
(alça de trás da corrente do ponto). Carreira inteira de pb. sem aumento e 
sem diminuição. Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou 
com o ponto baixíssimo caso tenha optado por usá-lo).

8ª CARR: trabalhe 18 pb. nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para 
cada ponto,/ no 19º ponto faça 2 pb. (ponto de aumento)./ Trabalhe 18 pb. 
nos próximos 18 pontos da carr., um ponto para cada ponto,/ no 38º ponto 
faça 2 pb. (ponto de aumento)./ faça essa sequência até o final da 
carreira./Não precisa finalizar com aumento./ Feche a carreira com o 
fechamento invisível do pb. (ou com o ponto baixíssimo caso tenha optado 
por usá-lo).

ACABAMENTO

Finalize a carreira com ponto baixíssimo em volta de toda a aba. Arremate 
o fio.
Apara fazer um detalhe diferenciado no seu Bucket Hat trabalhe correntes 
por aproximadamente 60 centímetros, preencha essas correntes com 
pontos baixos e volte o trabalho fazendo pontos baixíssimos. Com a agulha 
de tapeçaria aplique no final da parede e início da aba. 

Parabéns! Você acaba de finalizar um acessório super moderno e cheio de 



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 a sexta
das 9h às 18h

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


