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BOLSINHO DOG
KOTINI

POR CRISTINE LOBATO DA COM FIO @TRAMASCOMFIO

MATERIAL    
Kotini rosa e amarelo 
Agulha 5.5mm
Agulha de tapeçaria para acabamento.

TAMANHO   
13x13cm

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS

p. = ponto(s)
carr. = carreira(s)
corr. = correntinha(s)
pa = p. alto;
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

AMOSTRA
Um quadrado de 10x10cm = 14 p. x 8 carr.

5,5  mm2 nov. 200 g



EXECUÇÃO

1a carr. - Com a cor 1, faça 21 corr.; Vire e faça *1 pa em cada p. de 
base* a partir da 3ª corr. (total 19 pa). Vire.

Repita * por quantas carr. quiser. Eu fiz 9 carr.

Introduza o fio da cor 2 e trab em pa seguindo o gráfico a seguir para 
efetuar as trocas de cores.

Ao finalizar, dobre ao meio e com auxílio da agulha de tapeçaria costure 
as laterais formando um bolso.

ALÇAS
Em uma das faces do bolso, insira a agulha em uma das extremidades, 
suba 2 corr. + 2 pa. Repita até formar 3 carr. ou o suficiente para dar a 
volta na coleira do seu peludo. Costure a ponta na face oposta. Repita o 
processo para a segunda 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 aca-
bamento.

Agora é só encaixar na coleira, colocar um saquinho dentro e sair para 
o passeio!

KOTINIFEITO COM



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.
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