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BOLSA BAG BELLA 
BELLA ARTE

POR SIMONE GUERREIRO @SIMONEGUERREIROO PARA ATELIÊ PINGOUIN

Pensada no verão, a designer têxtil Simone Guerreiro, do @simoneguerreiroo criou para nós uma bolsa de 
crochê exclusiva e super prática de tecer.  Feita com nosso fio 100% algodão  e mercerizado Bella Arte, 
a Simone escolheu a cor Bronze na sua criação e deixou a peça elegante e versátil para usar em diversas 
ocasiões. Sem contar que o padrão redondo da receita pode se tornar outras peças como: sousplat, tapete, 
toalha de mesa e muito mais! Confira aqui a receita e quando fizer nos marque nas redes sociais <3

MATERIAL    
Fio Bella Arte cor 2757 (5 novelos)
Agulha de crochê sugerida n.º 4mm

TAMANHO
Aproximadamente 42 cm de diâmetro.  

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Corr. - Corrente
Carr. - Carreira
Pb. - Ponto Baixo
pa. - Ponto Alto

5 nov. 200 g nº 4



EXECUÇÃO

Fazer 2 peças iguais: frente e trás da bolsa.

INÍCIO 

1ª CARR
Círculo Mágico
16 pa. no círculo mágico.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ DICA: Você pode-
rá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 3 corr. para 
iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas o seu primeiro ponto 
da 2ª carr.). 
Total de 16 pontos. 
 
2ª CARR
Aumento em todos os pontos. Feche a carreira com o pbx.  
Total de 32 pontos. 

3ª CARR
Carreira inteira de ponto cruzado intercalado com corr., da seguinte 
forma: Suba 3 corr., volte 1 ponto e faça 1 pa. nele/ faça 1 corr./ pule 1 
ponto e no próximo trabalhe 1 pa., depois volte no ponto pulado e faça 1 
pa. nele./ faça 1 corr./ continue a sequência até o final da carr. 
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4ª CARR
Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pa./ Na corr. faça 2 pa./ segue a car-
reira assim: 1 pa., 1 pa. e na corr. faça 2 pa. / Repetir esse processo até 
o final da carr. / Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ 
DICA: Você poderá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso 
levante 3 corr. para iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas 
o seu primeiro ponto da 5ª carr.). 

5ª CARR
Nessa carreira você vai trabalhar entre os pontos e não na corrente 
(cabeça) dos pontos. 
Nos 1º e 2º pontos da carr. faça 1 pbx./ 1 pbx. entre o 3º e 4º pontos, 
em seguida faça 6 pa. (será necessário subir 3 corr. para simular o seu 
1 pa.). no mesmo lugar./ Pule os 5º e 6º pontos./ 1 pa. entre os 7º e 8º 
pontos./ Pule os 9º e 10º pontos./ faça 6 pa. entre os 11º e 12º pontos./ 
Pule os 13º e 14º pontos./ faça 1 pa. entre os 15º e 16º pontos./ Pule os 
17º e 18º pontos./  faça 6 pa. entre os 19º e 20º pontos./ Pule os 21º e 
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22º pontos./  faça 1 pa. entre os 23º e 24º pontos./ Continue trabalhan-
do essa nessa sequência de combinação de pontos até o final da carr. 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo, neste caso você precisa subir 
1 corr. para ser o seu primeiro ponto da 6ª carr.).

6ª CARR
Dos 1º ao 6º pontos da carr. faça 1 pb./ No 7º ponto faça 5 pa./  Dos 
8º ao 13º pontos da carr. faça 1 pb./ No 14º ponto faça 5 pa. (no grupo 
de 6 pa. da ca. faça 1 pb. em cada e no pa. solitário da ca. faça 5 pa. ). 
Repita essa sequência em toda a carr. 
Feche a carreira com o fechamento invisível do pb. (ou com o ponto 
baixíssimo caso tenha optado por usá-lo, neste caso você precisa subir 
1 corr. para ser o seu primeiro ponto da 7ª carr.).

7ª CARR 
Carreira inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ DICA: Você 
poderá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 3 corr. 
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para iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas o seu primeiro 
ponto da 8ª carr.). 

8ª CARR
Carreira inteira de pa., com aumentos nos pontos 15, 26, 37, 48, 59, 70, 
81 e 88.  
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você pode-
rá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. para 
iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro ponto da 
9ª carr.). 

9ª CARR
Carreira inteira de pb., com aumentos nos pontos 10, 21, 33, 45, 58, 69, 
81 e 93.  
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você pode-
rá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. para 
iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro ponto da 
9ª carr.).
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10ª CARR 
Carreira inteira de pb., com aumentos nos pontos 16, 29, 42, 56, 68, 80 
e 96.
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 3 corr. 
para iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas o seu primeiro 
ponto da 11ª carr.). 

11ª CARR 
Carreira inteira de pa., com aumentos nos pontos 11, 19, 25, 38, 46, 52, 
66, 71, 80, 88, 95, 103, 109. Feche a carreira com o pbx. 
OBS: Caso seja necessário fazer mais aumentos sempre deixe essa 
carreira em números pares. 

12ª CARR 
Igual à carr. 3. 
Carreira inteira de ponto cruzado intercalado com corr., da seguinte 
forma: Suba 3 corr., volte 1 ponto e faça 1 pa. nele/ faça 1 corr./ pule 1 
ponto e no próximo trabalhe 1 pa., depois volte no ponto pulado e faça 
1 pa. nele./ faça 1 corr./ continue a sequência até o final da carr. 
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13ª CARR
Carreira inteira de pa., 1 pa. para cada ponto da ca. sem aumentar. Não 
trabalhe nas correntes feitas na ca.
 Feche a carreira com o pbx. 

14ª CARR 
Igual à carr. 3 e 12.  
Carreira inteira de ponto cruzado intercalado com corr., da seguinte 
forma: Suba 3 corr., volte 1 ponto e faça 1 pa. nele/ faça 1 corr./ pule 1 
ponto e no próximo trabalhe 1 pa., depois volte no ponto pulado e faça 
1 pa. nele./ faça 1 corr./ continue a sequência até o final da carr. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. 
para iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro 
ponto da 15ª carr.).
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15ª CARR
Carreira inteira de pb., 1 pb. para cada ponto da ca. e 1 pb. nas corren-
tes feitas na ca.  sem aumentar. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. 
para iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro 
ponto da 16ª carr.).

16ª CARR 
Carreira inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 3 corr. 
para iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas o seu primeiro 
ponto da 17ª carr.). 
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17ª CARR
Carreira inteira de pa., sem aumento e sem diminuição. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. 
para iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro 
ponto da 18ª carr.). 

18ª CARR 
Carreira inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pb./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 1 corr. 
para iniciar a próxima carr. (A corr. será considerada o seu primeiro 
ponto da 19ª carr.). 

19ª CARR 
Carreira inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. 
Finalize a carreira com o fechamento invisível do pa./ DICA: Você po-
derá fechar a carreira com pbx se preferir, nesse caso levante 3 corr. 
para iniciar a próxima carr. (As corr. serão consideradas o seu primeiro 
ponto da 20ª carr.). 

20ª CARR
Carreira inteira de pa., com aumentos nos pontos 38, 76, 104, 140 e 
184.
Corte o fio e arremate.  
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LATERAL 
Faça 23 corr., 
Carreira inteira de pa. Iniciando o primeiro ponto na 5ª corr. a contar 
da agulha.
Trabalhe 80 carreiras inserindo os pontos sempre na alça de trás da 
correntes (2ª alça.). 
Corte o fio e arremate. 

COSTURA DAS PARTES
Vamos costurar as partes para fechar a bolsa (duas peças iguais com 
a lateral). Utilize a agulha 5 mm. 
Deixe  46 pontos para a abertura e alça da bolsa. 
Costure com cabo duplo em ponto siri (Esse ponto é uma sugestão, 
mas você pode costurar com ponto baixíssimo, ponto caranguejo ou 
qualquer outro que preferir).
Ponto Siri: De uma laçada e faça o 1 pbx, em seguida faça uma cor-
rente./ No próximo ponto faça 1 pbx, em seguida faça uma corrente. 
Siga sempre assim. 
Ao terminar corte o fio e arremate. 

ALÇA 
Insira a agulha na lateral da peça para iniciar o trabalho da alça./ 
Faça 2 carr. de pb. fechando a carreira com ponto invisível ou pbx./ 
Próxima carreira inteira de pa. fechando a carreira com ponto invisível 
ou pbx./ Nessa carreira você iniciará o formato da alça. Marque com 
4 marcadores de ponto a posição das alças. que desejar, eu deixei 34 
pontos marcados para a minha alça./ Inicie a carr. com pb. e nas mar-
cações da alça faça 70 correntes, em seguida faça 1 pb. na próxima 
marcação para fechar a alça e continue o trabalho em pb. até chegar 
na próxima marcação da outra alça.  Repita o processo para a outra 
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alça./  Feche a carr. com ponto invisível ou pbx.
Próxima carreira é inteira em pb., trabalhando 1 pb. para cada ponto e 
para cada corrente da alça. Feche a carr. com ponto invisível ou pbx.
Próxima carreira é inteira em pa., trabalhando 1 pa. para cada ponto 
da ca. Feche a carr. com ponto invisível ou pbx.
As próximas 3 carreiras serão em pb., trabalhando 1 pb. para cada 
ponto. Feche a carr. com ponto invisível ou pbx.
Finalize com 1 carr. de pbx. Corte o fio e arremate. 

FECHO ARTESANAL 
Faça 2 cordões de corrente (1 em cada lado da parede da bolsa) e 
prenda em cada ponta 1 tassel. Cordão da peça feito em cabo duplo 
com 15 correntes. 



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


