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VESTIDO BELLA
BELLA FASHION

POR  DAI MORAES DO @DAIISIILVA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
  
Fio Bella Fashion
Cores: 004 Cru e 215 Salmão
Agulhas: 2,5mm 3,0mm e 3,5mm

TAMANHO
  
Para o tamanho P você vai precisar de 3 novelos do fio Cru 004 e 1 
novelo do fio salmão 215
Para o tamanho M 4 novelos do fio cru e 2 do fio Salmão
Para o Tamanho G 5 novelos do fio Cru e 2 do fio salmão.
Para tamanhos maiores coloque sem 1 novelo a mais.

2 nov. 200 g 2,5 / 3 / 3,5 mm



PONTOS EMPREGADOS
 E ABREVIATURAS
Pb – ponto baixo
Pbx – ponto baixíssimo
Pa – Ponto Alto
Aum – Aumento
Corr – Correntinhas 
Carr- Carreiras

EXECUÇÃO

BOJO
Faça  dois bojos 

Começaremos pelo bojo. início pelo centro da peça.
Faça o número de correntinhas necessária medindo da parte de cima do 
seio, que será a altura do decote, até a parte mais alta do seio.
O número de carreiras que aparece aqui é referente ao tamanho 40/42, 
para tamanhos maiores faça mais carreiras respeitando a direção dos 
aumentos apresentados.
Carr 1: faça 1 ponto baixo, em cada correntinha, ao chegar na ultima 
correntinha faça 4 pontos baixos na mesma correntinha e siga do outro 
lado colocando exatamente o mesmo número de pb que você fez de um 
lado.
Carr 2: suba 1 corr, vire o trabalho e faça 1 pb em cada pb da carr ante-
rior até chegar nos aumentos. Ao chegar nos aumentos faça 1 aum em 
cada aum da carr anterior, siga até o final da carr colocando pb em cima 
de pb.
Carr 3: suba 1 corr vire o trabalho, siga fazendo pb sobre  pb até chegar 
nos aumentos. Faça 1 aum no primeiro no primeiro ponto do aum da 
carreira anterior  e 1 aum no último. Siga até finalizar a carr colocando 
pb sobre pb.
Carr 4: pb sobre pb, sem aum.
Carr 5 à 8: a partir daqui, faça aum apenas nas laterais desse pequeno 
retângulo que se formou. Essas laterais foram formadas pelos aum das 

BELLA FASHIONFEITO COM



BELLA FASHIONFEITO COM

carr anteriores, seguir colocando aum na mesma direção. Apenas 1 aum de cada 
lado
Carr 9:  pb sobre pb, sem aum.
Carr 10: aum  apenas nas laterais seguindo a direção dos aum feitos anterior-
mente.
Carr 11:  pb sobre pb, sem aum.
Carr 12: seguir o esquema de aum  apenas nas laterais.
Carr 13:  pb sobre pb, sem aum.
Carr 14 e 15: seguir o esquema de aum  apenas nas laterais.
Carr 16: siga a carreira de pb até o meio do seu trabalho. A partir daqui, vamos 
fazer aumento também.
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Carr 17: pb sobre pb, sem aum.
Carr 18: 1 aumento na direção de cada lateral e um aum no meio
Carr 19 e 20: pb sobre pb, sem aum.
Carr 21: 1 aum na direção de cada lateral e um aum no meio
Carr 22: pb sobre pb, sem aum.
Carr 23: 1 aum na direção de cada lateral e um aum no meio
Carr 24: pb sobre pb, sem aum.
Carr 25: : 1 aum na direção de cada lateral e um aum no meio
Carr 26: sem aumentos.

Próximo passo:
Prenda o fio em uma as direções dos aumentos das laterais.
Carr 1:Faça correntinhas que alcancem a altura desejada. Aqui foi medido até um 
pouco acima da cintura.

Carr 2: volte colocando 1 pb em cada corr prenda com 1 pbx no bojo no ponto 
baixo seguinte. Cuidado para não fazer aumentos.
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Carr 3: faça mais 1 pbx para ir para o próximo pb do bojo. Vire o trabalho e siga a 
carr  colocando pb sobre  pb.
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Ao subir para as laterais do bojo vamos fazer 1 aum em cada carr na hora de 
prender o pb  no bojo.
A parte de baixo do bojo não pode haver aumentos, é reta.

Terminando um lado,  insira a agulha do outro lado da corr e siga até finalizar o 
bojo.

Faça cada bojo separado, a união deles é com uma costura simples com agulha 
de tapeceiro.
As duas partes são exatamente iguais.
Escolha para o lado direito onde a primeira carreira do bojo estão ambas volta-
das para frente.
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Depois de costurado prenda o fio nas laterais e faça carreiras de pa até alcançar 
a medida da sua circunferência. Mas faça 10cm menor do que sua medida real. A 
última carreira tem que ser em ponto meio alto.

SAIA DO VESTIDO

Carr 1: Na linha da cintura prenda o fio no último pa e faça corr até alcançar uma 
medida que passe pelo quadril. E prenda na outra extremidade.
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Essa parte vai ficar como uma pequena cava nas costas então atente-se para não 
deixar muito cavado.
Chegando na outra extremidade prenda com 1 pbx faça 1 corr e siga a carreira 
colocando 2 pb em cada pa da parte das costas, ao chegar na parte da frente que 

Nas correntinhas coloque 1 
pb em cada corr finalize a 
carr com um pbx no primeiro 
pb.
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Carr 2: Suba 3 correntinhas e dentro do mesmo ponto pb da carreira anterior 
faça 1 pa.

Pule dois pb da carr anterior e sem fazer nenhuma correntinha, no terceiro pb 
faça 1 ponto alto + 3 corr + 1 ponto baixíssimo + 3corr + 1pa, dentro do mesmo 
ponto.

Siga a carr  fazendo esse esquema. 
Pule 2 pb da carr anterior e no terceiro 
faz: 1 pa+ 3 corr + 1 pbx + 3corr + 1pa, 
dentro do mesmo ponto. Formando 1 V.
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Chegando ao final da carreira, dentro do primeiro ponto que foi feito, faça: 1pa+ 3 
corr + 1 pbx.

Suba as 3 corr do início da carr colocando 1 pbx em cada correntinha, até chegar 
ao topo do ponto.

Carr 3: Suba 3 corr no ponto que é criado no topo do V da carr anterior. Não é no 
espaço, é dentro do ponto. No mesmo espaço faça 1 pa



BELLA FASHIONFEITO COM

No ponto seguinte faça o mesmo esquema da carreira anterior: 1 ponto alto + 3 
corr + 1 ponto baixíssimo + 3corr + 1pa, dentro do mesmo ponto.
A carreira toda segue esse esquema e finaliza como a anterior.

Siga até o comprimento desejado.

Dica: Você pode mudar de agulha para que a saia tenha um caimento mais leve. 
Até o quadril foi usado a agulha 2,5mm depois do quadril usei a agulha 3mm e 
3,5mm.

BARRA

Carr 1: Com  a agulha 3,5mm ao alcançar o comprimento desejado, suba nova-
mente até o topo do ponto e faça 1 pb + 6 corr e prenda no ponto seguinte com 1 
ponto baixo. Ao final da carreira uma com 1 pbx no pb do início da carr.
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Carr 2: Ande até o centro da argolinha que foi formada na carreira anterior e faça 
1pb + 6corr e na argolinha seguinte faça 1 pa.
Faça mais 6 corr e na argolinha seguinte faça 1 pb.
O esquema dessa carreira é intercalar, em uma argolinha você faz 1 pa e na 
outra 1 pb. Finalize com 1pbx 

Carr 3: suba 9 corr,  onde 3 corr correspondem a 1pa. E no ponto alto seguinte 
faça 1pb. Faça 6 corr e no pb seguinte faça 1 pa.
Nessa carreira o esquema será o seguinte, onde tem ponto alto na carreira ante-
rior você vai colocar ponto baixo e onde tem ponto baixo você vai colocar ponto 
alto. Finalize com 1 pbx na terceira corr do inicio da carr.
Todas as carreiras a partir daqui serão assim, intercalando os pontos. Faça 7 
carr.
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Com o fio salmão
Carr 8: Suba 3 correntinhas na argolinha formada da carreira anterior e coloque 
8 pa.
A carr é toda apenas de pa em cada argola.

Carr 9: suba 3 corr e faça pa em cima de pa por toda a carr

Agora você vai voltar para a primeira carr que você fez intercalando pontos e vai 
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ALÇA

Meça o tamanho da alça que precisa, porém faça 5cm menor. 
Pegue dois fios e com a agulha 3,5mm prenda no centro do bojo e faça corren-
tinhas até alcançar o tamanho desejado, prenda na parte das costas na mesma 
direção

O cordão de correntinhas para as costas também é feito da mesma forma que 
alça. 
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DETALHE DO DECOTE

Com o fio salmão, na parte das costas prenda o fio e coloque 2 pb em cada pa. 
Quando chegar a parte da frente coloque apenas 1pb em cada pb.

Ao chegar na outra extremidade do top faça 1 corr e volte colocando 1 pb em 
cada pb até chegar na parte da frente, onde você vai começar a fazer pa até fina-
lizar a parte da frente do top, depois siga com pb até finalizar a carr e corte o fio.

Os pontos ficam para cima.





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


