
Como uma
onda no mar



TAPETE OCEANO
PARATAPET

POR CRISTINE LOBATO DO @TRAMASCOMFIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Paratapet: 2 novelos de 1278 (lúdico) e 2 novelos de 
0509 (nevoeiro) 
Agulha para crochê nº 7mm
Agulha de tapeçaria para acabamento
Tesoura

TAMANHO
60x45cm

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
 p. = ponto(s)
carr. = carreira(s)

O clássico tapetinho de banheiro de crochê numa versão moderna e descolada! Confira o 
passo a passo do tapete oceano feito com PARATAPET pela artesã e designer têxtil Cris 
Lobato. E quando fizer, nos marque em uma foto nas redes sociais que amamos ver os 

trabalhos de vocês <3   @fiospingouin @tramascomfio

2 nov. 100 g 7 mm



corr. = correntinha(s)
pbx = p. baixíssimo
mpa = meio p. alto
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

EXECUÇÃO
1ª carr. - Faça 65 corr.; na 3ª corr faça *1 pbx e na próxima 1 mpa*. 
Repita * alternando até o final da carr.
2ª carr. - Suba 1 corr. e faça *1 pbx no 1º p. base; 1 mpa no próximo p. 
base*. Repita * alternando até o final da carr.

ATENÇÃO
A cada nova carreira, você fará pbx sobre mpa e mpa sobre pbx. Sem-
pre alternando para formar o padrão.

OBSERVAÇÕES
Troque de cor a cada 2 carreiras.
Total final de carr. da peça: 54 carr. Porém você pode fazer do tamanho 
que preferir, menor ou maior.
Com uma cor de sua escolha, faça o mesmo padrão ao redor de toda 
peça para criar uma moldura.

ACABAMENTO
Corte os fios deixando cerca de 10cm, arremate e com auxílio da agulha 
de tapeçaria, esconda a ponta por dentro da trama para fazer o acaba-
mento.

FEITO COM PARATAPET



FEITO COM PARATAPET

GRÁFICO





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


