


CROPPED RAINBOW
BALLOON

POR  MARILEY POLO RODRIGUES DO @MARILEY.POLO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Balloon nas cores 8508, 512, 7687,4272, 
9545,5240,8380,5795
Agulha de crochê nº 4,5mm
Agulha de tapeçaria para os acabamentos
Tesoura

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
Corrente – Corr.
Ponto baixo – Pb
Ponto alto – Pa
Ponto baixíssimo – Pbx
(2 pa,2 corr, 2pa para os aumentos) - pV
Ponto barra (1 pa pego pela frente/ 1 pa pego por 
trás sucessivamente por toda a carr.)

Confira a seguir uma receita de um lindo e colorido Cropped criado 
pela artesã Mariley Polo com nosso fio super versátil e macio, BALLOON.

Feito com amor, feito com Pingouin.

8 nov. 100 g 4,5 mm



MEDIDAS
Peça da imagem tamanho G - 30cm de comprimento (decote até barra)
45 cm largura
Obs.: Receita adaptável, medir tamanho do decote/pala para corr. 
iniciais. 

EXECUÇÃO

1. Inicie pela pala na a cor 512. Faça um cordão de corr. com um nº 
total múltiplo de 3 na medida do decote do seu cropped (pala redonda). 
Para o tamanho G, cerca de 68cm de corr.
2. Em seguida feche o cordão com pbx e siga 5 carr de pb pegos pela 
alça de trás do ponto para formar a pala.
3. Insira marcadores para separar os pontos que formarão as partes do 
cropped: 30% dos pontos para a frente, 30% para as costas e 20% para 
CADA manga.
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4. A partir de agora cada carr. será de uma cor. Faça o seguinte o ponto 
fantasia: 3 pa, 3 corr, 3 pa consecutivamente, como indicado no gráfico 
ao final da receita. É preciso fazer aumentos utilizando o pV em toda 
peça: na parte correspondente das mangas, faça aumentos(pV) segui-
dos para criar o babado e na parte correspondente à frente e costas 
aumentos aleatórios de acordo com a necessidade para o seu tamanho.
5. Ao atingir a cava, separe o corpo. Caso haja necessidade aumen-
tar usando corr. na parte de baixo do braço para unir à frente com as 
costas.
6. Descer o corpo da blusa seguindo o ponto fantasia até atingir o com-
primento desejado.
7. Para finalizar utilize o ponto barra criando uma faixa de 6 carr. 

ACABAMENTO DA MANGA
- Para finalizar o babado da manga faça uma carr. com 3 pa, 3pb conse-
cutivamente.
- Arremate os fios.
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GRÁFICO PONTO FANTASIA

FEITO COM BALLOON





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
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