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Mini Masp

MINI MASP
BELLA ARTE
POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN
REVISÃO MARIANA ATHAÍDE

MATERIAL
Fios: Bella Arte 1815, 1575 e 314

3 nov. 200 g

3 mm

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro,
tesoura, pedaço de papelão ou papel paraná, palitos de bambu para
churrasco.

PONTOS EMPREGADOS
E ABREVIATURAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

EXECUÇÃO
O primeiro passo será tecer os seis retângulos que irá compor a estrutura principal do MASP.
RETÂNGULOS DE CIMA E BAIXO (FAZER 2 VEZES)
Cinza
Carr.1-30: 15 correntes, 14 pb, seguir em crochê plano por 30 carr.
Arrematar e reservar.
RETÂNGULOS LATERAIS (FAZER 2 VEZES)
Azul
Carr.1-10: 11 correntes, 10pb, seguir em crochê plano por 10 carr.
Arrematar e reservar.
RETÂNGULOS FRENTE E COSTAS (FAZER DUAS VEZES)
Azul
Carr.1-10: 31 correntes, 30 pb, seguir em crochê plano por 10 carr.
Arrematar e reservar.
Em seguida, tecer as pilastras.
PILASTRAS LATERAIS (FAZER 4 VEZES)
Vermelho
Carr.1: 21 correntes, 20 mpa
Carr.2: 1 corr., virar e fazer 20 mpa
Carr.3 Dobrar as 2 carr. de mpa e unir com pb para formar um “tubinho”,
conforme fotos abaixo.
Inserir um palito de churrasco ou algo firme semelhante no tamanho
para dar estrutura à peça.
Cortar o excesso do palito e arrematar o fio deixando cerca de 25 cm
para costura.

FEITO COM

BELLA ARTE

PILASTRAS SUPERIORES (FAZER 2 VEZES)
Vermelho
Carr.1: 37 correntes, 36 mpa
Carr.2: 1 corr., virar e fazer 36 mpa
Carr.3 Dobrar as 2 carr. de mpa e unir com pb para formar um “tubinho”.
Inserir um palito de churrasco ou algo firme semelhante no tamanho
para dar estrutura à peça.
Cortar o excesso do palito e arrematar o fio deixando cerca de 30 cm
para costura.

MONTAGEM
Cortar pedaços de papelão ou outra estrutura firme como papel paraná
para colar nos retângulos. Dar uma margem de cerca de 1 cm para
facilitar a costura. Se preferir, coloque essa estrutura de papelão somente depois de unir os retângulos com a costura.

FEITO COM

BELLA ARTE

Mini Oca

OCA
BELLA ARTE
POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL
Fios: Bella Arte 002, Bella 1815
Agulha de crochê sugerida 2,5 e 3 mm,
venchimento, agulha de tapeceiro, tesoura.

PONTOS EMPREGADOS
E ABREVIATURAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

2 nov. 200 g

2,5 e 3 mm

EXECUÇÃO
Carr.1: 6pb no A.M
Carr.2: Aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)
Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)
Carr. 5: 5pb e 1 aum*4 (28)
Carr.6: 1aum e 6pb *4 (32)
Carr.7: 1aum e 7pb *4 (36)
Carr.8: 8pb e 1 aum *4 (40)
Carr.9: 9pb e 1 aum *4 (44)
Carr.10: 1aum e 10pb *4 (48)
Carr.11: 7pb e 1 aum *6 (54)
Carr.12: 1aum e 8pb *6 (60)
Carr.13: 9pb e 1 aum *6 (66)
Carr.14: 1aum e 10pb *6 (72)
Carr.15: Seguir pb (72)
Carr.16: Somente na alça de trás, 1dm e
10pb*6 (66)
Carr.17: 1dm e 9pb*6 (60)
Carr.18: 1dm e 8pb*6 (54)
Carr.19: 1dm e 7pb*6 (48)
Carr.20: 1dm e 6pb*6 (42)
Carr.21: 1dm e 5pb*6 (36)
Carr.22: 1dm e 4pb*6 (30)
Carr.23: 1dm e 3pb*6 (24)
Colocar enchimento
Carr.24: 1dm e 2pb*6 (18)
Carr.25: 1dm e 1pb*6 (12)
Carr.26: Dm*6 (6)
Arrematar, dobrar parte da porta como
as imagens ao lado e costurar lateral da
dobr para firmar o vão

FEITO COM

BELLA ARTE

JANELINHAS (7 VEZES)
Bella new grey 1815
Com agulha sugerida 2,5mm,Fazer 6pb no A.M, arrematar deixando fio
para costura e fazer cerca de 7 pecinhas.
Costurar ao redor da oca.
PORTINHA
Bella new grey 1815
Em crochê plano, com agulha sugerida 2,5mm
Carr.1: 10 corr., 9 MPA
Carr.2: 1 aum, 7 MPA, 1 aum.
Arrematar e costurar no vão da porta da oca.

FEITO COM

BELLA ARTE

Mini poste de luz

Liberdade

MINI POSTE DE LUZ LIBERDADE
BELLA ARTE
POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL
Fios: Bella Arte 9327, 1815, 002
Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento,
agulha de tapeceiro, tesoura,
arame/limpador de cachimbo.

PONTOS EMPREGADOS
E ABREVIATURAS
p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.

3 nov. 200 g

3 mm

EXECUÇÃO
POSTE
Sorbet 9327
Faça um ‘tubinho’ na técnica do tricotin (ou “rabo de gato”/I-cord) de
cerca de 18 cm.
No crochê foi feito com: 5 corr. e 4 pb na técnica do I-cord,
Inserir arame ou limpador de cachimbo para estruturar a peça. Deixar
um pedaço de cerca de 10 cm do arame para encaixar e firmar o poste
na base depois.
Modelar o poste em formato de “L” e reservar.

BASE
New Grey 1815
Rodela 1:
Carr.1: 6pb no A.M
Carr.2: Aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)
Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)
Carr. 5: 3pb e 1 aum*6 (30)
Carr. 6: 4pb e 1 aum*6 (36)
Carr. 7: Pbx (36)
Arrematar -

FEITO COM

BELLA ARTE

Rodela 2:
Carr.1: 6pb no A.M
Carr.2: Aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)
Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)
Carr. 5: 3pb e 1 aum*6 (30)
Carr. 6: 4pb e 1 aum*6 (36)
Unir a primeira rodela como uma “bolacha” com a outra em Pbx. Nos
últimos pontos, antes de fechar tudo, encaixar o poste utilizando os
10 cm extras de arame para estruturar.

Arrematar, costurar bem o poste na base, reservar LUSTRE (3 vezes)
Carr.1: Iniciar com vermelho 6pb no A.M. Fazer 1 carr. de pbx de acabamento. Trocar para fio branco.
Carr.2: Na alça de trás, Aum *6 (12)
Carr.3-5: Seguir com pb por 3 carr. (12)
Carr.6: 1dm e 2 pb *3 (9)
Arrematar.

FEITO COM

BELLA ARTE

Com fio vermelho, fazer 9pb no A.M e unir com a parte branca com pb
(9).
Colocar enchimento antes de fechar tudo.
Arrematar deixando cerca de 20 cm de fio para detalhes da faixa
lateral e costura.

BASE SUPERIOR
Sorbet 9327
Carr.1: 5pb no A.M
Carr.2: Aum *5 (10)
Carr.3-15: Seguir pb por 13 carr. (10)
Arrematar.
Costurar lustres alinhados e encaixar a peça como uma “meia” no
post.

FEITO COM

BELLA ARTE

.
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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