
Seu pet mais 
charmoso



BANDANA DE CROCHÊ PARA PET
BELLA

POR CRISTINE LOBATO DO @TRAMASCOMFIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Bella: cores 9327 Sorbet, 9558 Atlas, 
243 Aquarelle 
Agulha de crochê nº 3,5mm
Agulha de tapeçaria para acabamento

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
Para p. = ponto(s)
carr. = carreira(s)
corr. = correntinha(s)
pb = p. baixo
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

Seu cachorro ou até mesmo gato, mais charmoso com uma fofa bandana de crochê! Confira 
a SEGUIR, a receita que a Cristine criou com o nosso fio 100 % Algodão mercerizado Bella 

para o ateliê Pingouin. E quando fizer, nos marque em uma foto com seu amigo pet nas 
redes sociais que amamos ver os resultados de todos vocês <3

@fiospingouin @tramascomfio

3 nov. 250 g 3,5 mm



TAMANHO
Faça a base do triângulo exatamente do tamanho da circunferência do 
pescoço do seu pet. Lembrando que a base é a última carreira a ser 
feita.

EXECUÇÃO
1ª carr.: Faça 3 corr.; na 3ª corr faça *1 pb. Faça 3 corr., vire.
2ª carr.: Pule o pb e faça 1 pb no espaço das 3 corr.; 3 corr., vire.
3ª carr.: Pule o pb e faça (pb, 1corr, pb) no espaço das 3corr; vire.
4ª carr.: Pule o pb e faça 1corr no espaço de 1corr de base, pular o pró-
ximo pb e faça (pb, 1corr, pb) nas 3corr; vire.
5ª carr. adiante: A partir dessa carr., você sempre trabalhará sempre da 
seguinte forma:
- 3 corr. para iniciar a carr.;
- Seguir a carr. alternando pb + corr, lembrando de que o pb sempre é 
preso na corr. de base.
- Finalize com (pb, 1corr, pb) nas 3corr no fim da carr.

TROCA DE COR
A cor 243 aquarelle  é a cor de fundo. As 4 primeiras carr. são feitas 
com essa cor e depois alterne em listras de : uma carr. com a cor sorbet 
e uma com a cor atlas. Sempre com 2 carr. da cor aquarelle entre essas 
duas cores, como mostra o gráfico.

FEITO COM BELLA



FEITO COM BELLA

Com o aquarelle, faça *pb + corr* ao redor de toda peça para criar uma moldura, 
colocando nas quinas sempre 3 pb juntos.

CORDÃO
Faça 10cm de corr. em uma das extremidades da base do triângulo.
Depois, faça uma carr. de pb.
Repita do outro lado. 

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

Prontinho! O seu pet agora tem uma linda bandana feita por você!

Feito com amor, Feito com Pingouin, Feito com Bella.



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


