
Tendência 
pura!



POR NAYA VITAL (@VITALNAYAH) PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL    

Fio Bikini - novelos de 100gr. 
Neutral 2832, Laranja Cítrica 4255, Absinto 2581, 
Colônia 3341, Atlântico 8557

TAMANHO   

P  (ajustável)

NÍVEL   

Intermediário 

PONTOS EMPREGADOS,
ABREVIATURAS E 
LEGENDA DO GRÁFICO

nov. = novelo; 

nº 45 nov. 100 g

BIKINI DE CROCHÊ
BIKINI



BIKINIFEITO COM

p. = ponto(s); 
pdb = ponto de base
pt = pontos totais
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha(s); 
pb = p. baixo; 
pbx = p. baixíssimo;
pm = ponto médio ou meio ponto alto
pa = p. alto;
pl= p. leque (são 5 pa no mesmo p. de base);
pp= p. pipoca (são 5 pa no mesmo pdb fechados juntos em p. pipoca)
trab. = trabalhe;
rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O tamanho executado nesse modelo de receita é um tamanho P ou 40 
para o top e tamanho 36 para calcinha.
Cada parte da receita é perfeitamente ajustável para um tamanho per-
sonalizado, ou seja, cada etapa que corresponde onde devem acontecer 
os aumentos será indicado como ajustar ao longo da receita.

início ou inserir fio

ponto baixíssimo

correntinha

ponto baixo

ponto médio ou meio ponto alto

ponto alto

5 pontos altos no mesmo ponto de base trabalhado em ponto leque

5 pontos altos trabalhando em ponto pipoca



EXECUÇÃO CALCINHA

Considerando o tamanho da receita, ajuste a quantidade inicial de 
correntinhas da largura que quiser dar à base da parte de baixo.
Esse é o modelo de aum. que funcionará para parte da frente e para 
parte de trás da calcinha:

CARREIRA

1

2 a 10

11

11 - adiante

PONTOS

16 corr.

1 corr. 15 pa

17 pa

aum

DESCRIÇÃO

Faça 15 corr + 1 para dar altura da virada da carreira

Para subir a carreira faça 1 corr. para dar altura do 

ponto e faça 1 pa. para cada pdb.

Carreiras de aumentos. Faça 1pa de aum no primeiro 

e no último pdb da carreira

Cresça carr. de aum. sempre no começo e no fim de 

cada carr. acrescente +1 ponto.

AUM. PARTE FRENTE

AUM. PARTE TRASEIRA

FU
N

D
O
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Para o modelo da receita foi feito carr. de aum. até atingir 15 cm de 
altura para a parte da frente;
Arremate e adicione o fio na indicação da seta de início do trabalho 
para fazer a parte traseira;
Inicie carreiras já com aumentos até atingir a altura que deseja ou 
como referência dessa receita 21cm.

Ao chegar no fim das carreira de aumento da parte traseira, partindo 
do bico do canto da calcinha adicione as alcinhas de amarrar:
Cresça 151 corr. e volte percorrendo-as com p.b., no fim das cor-
rentinhas siga com pontos altos trabalhados em ponto leque pelo 
contorno da borda da calcinha, a fim de dar acabamento e chegar na 
próxima extremidade para adicionar as demais alças de amarrar.
Finalize com ponto baixíssimo e arremate:

TRASEIRA 
21CM

FUNDO
7CM

FRENTE
15CM
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EXECUÇÃO TOP

CARREIRA

1

2

3

PONTOS

19 corr.

12 pa. 6 pm.+1pm 

+2 corr.

1 corr. *1 pa. 

1pp.* rep. 9x 

seguido de 2pa +1 

+ 2 corr.

DESCRIÇÃO

Faça 19 corr de base, 

suba uma carr.pulando 

uma corr. e a partir da 

segunda faça um pa.

Iniciando a carr. que 

se formará o triângulo 

seguindo pela corr. 

de base comece com 

uma sequência de 12 

pa., transforme e pm. 

e siga pelas próximas 

6 corr. chegando na 

última acrescente +1 pm 

seguido de 2 corr. e repita 

o processo inverso para 

completar o outro lado da 

carreira. Como desenha-

do no gráfico:

Inicie a carr. com 1 corr. 

para dar altura do ponto, 

seguido de *1 pa., seguin-

do de um ponto pipoca*, 

repita 9 vezes até chegar 

ao último pdb da carr. 

faça 1pa. e no intervalo 

de base de 2 corr. faça 

um aum, ou seja, 2 pa+2 

corr. e espelhe os pontos 

seguindo com a carreira 

do outro lado do triângulo 

como mostra no gráfico:
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Siga as próximas carreiras 
acompanhando o diagrama, 
neste momento você pode 
fazer a troca de cores, crian-
do efeito de listras:

Para fazer aumento de ta-
manho, ajuste o crescimento 
de carreiras (respeitando as 
trocas de cores que desejar), 
seguindo as seguintes obser-
vações no diagrama:

sempre aumentos no topo
2pa + 2corr. +2pa

aumente 1 ponto pipoca
por carr.

intercale início de carr.
entre 1 ou 2pa
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Após atingir o tamanho de crescimen-
to que deseja, comece uma carreira de 
pré-acabamento com pontos leques. 
Sequência de pontos da carreira: 1 
corr; *1 pb.; pule 1 pdb e faça um p. 
leque, pule 1 pdb e faça 1 pb* rep. 
até restarem 4 pontos de base finais 
(depende do tamanho do aumento que 
adaptou); Finalize os últimos pontos 
da carr. com 4 pb. + 2pb na corr. de 
base. + 2 correntinhas e espelhe o out-
ro lado da carreira. Siga o diagrama:
Repita o processo desde o início do 
triângulo, assim terá a copa direita e esquerda.

UNIÃO DAS COPAS COM 
A BASE DO SUTIÃ
Adicione a linha a partir do 
canto de uma das copas (com 
indica o gráfico). Faça pb ao 
longo da base do triângulo, 
no fim de uma das peças dê 
um intervalo de 10 corr., ou a 
distância que queira dar sob 
medida. Repita o processo 
para a outra copa;
Vire o trabalho para subir 
uma carr;
Dê 1 corr. de altura e no mes-
mo primeiro pdb. comece uma 
carr. de pa. ao longo de todos 
pb de base da carr. de união 
das copas;
Siga com carr. conforme a 
largura que queira dar a essa 
faixa que fica na base dos 
seios.

BIKINIFEITO COM



Ao atingir o fim das carreiras que quer dar na base, vire o trabalho 
como indica no gráfico;
Percorra com pb por toda largura da faixa de base do seio, quando 
chegar na parte que pertence à copa, 
comece a fazer pontos leques se-
guidos de pontos baixos no intervalo 
invertido do desenho da carreira de 
baixo. Ou seja, onde na carreira de 
baixo é leque, faça um pb no topo do 
leque; Onde é intervalo de pb. faça 
um leque:

No intervalo de 2 corr da carr. de 
base suba 151 corr. e volte com 150 
pb percorrendo-as até chegar nova-
mente no topo do triângulo, seguindo 
com a sequência de leques e pbs. 

Siga o diagrama, detalhe da alça:

Detalhes do decote:

Suba 151 corr.
Desça 150 pb.
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A partir da lateral na largura que deixou para a base das copas, 
cresça a faixa das costas:
Dê uma corr. de altura e no mesmo pdb inicie carr. de pa.;
A quantidade de carreiras varia de acordo com a medida das costa, 
considerando que estamos crescendo um lado, ou seja, metade da 
medida +  excedente para amarrar;
Ao atingir a extensão da faixa das costas desejada, faça carr. de di-
minuição eliminando 1 ponto de cada lado para cada carreira subida:

Dê a altura sob medida
das costas

Diminuição
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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 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


