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LACINHO DE TRICÔ
BALLOON AMIGO

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Balloon ou Balloon Amigo 
Agulha de tricô nº 3,5
Agulha de tapeceiro
Tesoura

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIAÇÕES
m: meia 
t: tricô
Laç: laçada
Dim: diminuição
 

1 nov. 50 g

Confira a seguir a receita de um lacinho lindinho de tricô que a Josi Sena do  
@josisenacroche fez para nosso ateliê <3 Além de elástico de cabelo ele pode ser 

aplicado também em outras coisas, tiaras, roupas, almofadas, mantas, cortinas... é só 
usar a criatividade!   E se fizer já sabem: nos marque nas redes sociais  

pois amamos ver o trabalho de vocês.

3,5 mm



EXECUÇÃO

- Vamos trabalhar com o Ponto Arroz, que é o ponto meia intercalado 
com o ponto tricô. Caso você ainda não conheça esse ponto, tem um 
vídeo explicativo no Igtv e no Youtube da Fios Pingouin que pode te 
auxiliar.

- A partir da 2ª carr, toda carr irá iniciar com ponto tricô e terminar com 
ponto meia, independente do ponto que vier antes ou depois.

- A laçada feita no início e no fim das carreiras 2 a 7 serve de aumento 
para formar a ponta do lacinho.

- As diminuições, quando necessárias, devem ser feitas pegando 2 
pontos juntos em tricô no início das carreiras e 2 pontos juntos em meia 
no final das carreiras. 

MONTAR 3 PONTOS NA AGULHA

1. tricotar 3t
2. 1t, laç, 1m, laç, 1m (5)
3. 1t, laç, 1t, 1m, 1t, laç, 1m (7)
4. 1t, laç, (1m, 1t) 2x, 1m, laç, 1m (9)
5. 1t, laç, (1t, 1m) 3x, 1t, laç, 1m (11)
6. 1t, laç, (1m, 1t) 4x, 1m, laç, 1m (13)
7. 1t, laç, (1t, 1m) 5x, 1t, laç, 1m (15)
8. 1t, 1m, (1t, 1m) 6x, 1m (15)
9 – 15. Igual carr 8 (15)
16. dim, (1t, 1m) 5x, 1t, dim (13)
17. dim, (1m, 1t), 4x, 1m, dim (11)
18. dim, (1t, 1m) 3x, 1t, dim (9)
19. 1t, laç, (1t, 1m) 3x, t, laç, 1m (11)
20. 1t, laç, (1m, 1t) 4x, 1m, laç, 1m (13)
21. 1t, laç, (1t, 1m) 5x, 1t, laç, 1m (15)
22. 1t, 1m, (1t, 1m) 6x, 1m (15)
23 – 29. Igual a carr 22 (15)
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30. dim, (1t, 1m) 5x, 1t, dim (13)
31. dim, (1m, 1t), 4x, 1m, dim (11)
32. dim, (1t, 1m) 3x, 1t, dim (9)
33. dim, (1m, 1t) 2x, 1m, dim (7)
34. dim, 1t, 1m, 1t, dim (5)
35. dim, 1m, dim (3)

Arrematar os pontos da agulha e esconder o fio com a agulha de tapeceiro.

Pegar um pedaço grande de fio passar várias vezes no meio do lacinho, ajeitan-
do as laterais, se desejar prender em um elástico de cabelo, passe o fio pelo 
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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
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