
Um tricô
super delicado



VESTIDO PARA BONECA 
MOHAIR

POR STELLA CAMEROTTI DO @DOLLMODELISTA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio/lã Mohair, 1 nov. (50 g) na cor Ferrugem (714); 
Ag.circular para tricô Pingouin nº 2; 
Ag. de tapeçaria para os acabamentos;
4 marcadores;
2 alfinetes de segurança; 
4 colchetes de pressão de 7 mm; 
4 mini botões; 
Agulha de crochê nº1,75; 
Tesoura.

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); 
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 

Faça você mesma uma linda e delicada peça de vestuário em tricô para suas bonecas. 
Receita exclusiva para PINGOUIN que a Stella criou para nós. Feito com um único novelo 

de MOHAIR Pingouin, confira a seguir, o passo a passo. E quando fizer, nos marque em uma 
foto nas redes sociais pois amamos ver os resultados de todos vocês <3

@fiospingouin @dollmodelista

1 nov. 50 g 1,75 mm



m.= meia; 
t. = tricô; 
j.= junto(s); 
p.b. = ponto baixo; 
marc. = marcador; 
aum. = aumento; 
cordão de t. = direito e avesso em t.; 
trab. = trabalhe; 
rep. = repita; *–* = rep. de *a*; 
esq. = esquerda; 
dir. = direita

EXECUÇÃO
O trabalho é realizado na técnica top down em uma única peça, inician-
do pelo decote e finalizando na barra.
Monte 37 p. na ag. , trab. 1 cordão de t. 
Distribua os p. da seguinte maneira: coloque um marc. no 5º p. (costas 
dir.) ;  um marc. no 13º p. (manga dir.),  um marc. no 25º p. (frente) e um 
no 33 º p. (manga esq.); e os 5 p. restantes (costas esq.)
3º carr. : Trab. em p. m. fazendo um aum. antes e um aum. depois de 
cada marc. (Total de 45 p. na ag.)
4º carr. : Trab. em p. t.
5º carr. : Trab. em p. m. fazendo um aum. antes e um aum. depois de 
cada marc. (Total de 53 p. na ag.)
6º carr. : Trab. em p. t. distribuindo 8 aum. na seção da manga dir. e 8 
aum. na seção da manga esq. (Total de 69 p. na ag.)
7º carr. : Trab. em p. m. fazendo um aum. antes e um aum. depois de 
cada marc. (Total de 77 p. na ag.)
8º carr. : Trab. em p. t.
9º carr. : Trab. em p. m. fazendo um aum. antes e um aum. depois de 
cada marc. (Total de 85 p. na ag.)
10º carr. : Trab. em p. t. distribuindo 18 aum. na seção da manga dir. e 
18 aum. na seção da manga esq. (Total de 121 p. na ag.)
11º carr. : Trab. 9 p. m. (costas dir.); colocar 42 p. no alfinete de segu-
rança (manga dir.); trab.19 p. m. (frente); colocar 42 p. no alfinete de 
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segurança (manga esq.); trab. 9 p. m. (costas dir.). (Total de 37 p. na ag.)
12º e 14º carr. : Trab. em p. t.
13º e 15º carr. : Trab. em p. m.
16º carr. : Trab. em p. t. distribuindo 3 aum. (Total de 40 p. na ag.)
17º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 p.t., 4 p.m.,*;  rep. de *a* por 6 x;  terminar com 1p.t.; 2 
p.m.
18º carr. e todas as carr. pares  acompanhar os p.
19º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 aum. em p. t., 1 p .t. , 1 aum. em p. t. ,4 p. m.*; rep. de *a* 
por 6x e terminar com 1 aum. em p. t., 1 p. t. , 1 aum. em p. t.; 2 p. m.
21º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 aum. em p. t., 3 p. t. , 1 aum. em p. t. ,4 p. m.*; rep. de *a* 
por 6x e terminar com 1 aum. em p. t., 3 p. t. , 1 aum. em p. t.; 2 p. m.
23º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 aum. em p. t., 5 p. t. , 1 aum. em p. t. ,4 p. m.*; rep. de *a* 
por 6x e  terminar com 1 aum. em p. t., 5 p. t. , 1 aum. em p. t.; 2 p. m.
25º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 aum. em p. t., 7 p. t. , 1 aum. em p. t.,4 p. m.*; rep. de *a* 
por 6x e terminar 
com 1 aum. em p. t., 7 p. t. , 1 aum. em p. t.; 2 p. m.
27º carr. : Trab. 2 p. m.; *1 aum. em p. t., 9 p. t. , 1 aum. em p. t. ,4 p. m.*; rep. de *a* 
por 6 x e terminar com 1 aum. em p. t., 9 p. t. , 1 aum. em p. t.; 2 p. m.
29º, 31º, 33º, 35º, 37º, 39º, 41º, 43º, 45º, 47º, 49º, 51º carr. : Trab. 2 p. m.; *11 p. t.; 
4  p. m.*, rep. de *a* por 6x e  terminar com 11 p. t.;  2 p. m.
53º carr. : Arrematar. 

MANGAS BUFANTES

Retomar os 42 p. colocando-os na ag.

1º, 3º, 5º carr. : p.m.
2º, 4º, 6º carr : Trab. em p.t.
7º carr. : Trab. *2p.j. em p.m.*; rep de *a*  até terminar a carr. (Total de 21p.)
8º carr e todas as pares: Trab. em  p.t.
9º, 11º, 13º, 15º, 17º carr. : Trab. em p.m.
19º e 20º carr: Trab. um cordão de t.   
21º carr. : Arrematar.         
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MONTAGEM

Com a ag. de tapeçaria costure as cavas.
Com a ag. de crochê trab. uma carr. de p.b. nas laterais das costas.
Pregue os colchetes de pressão e os mini botões nas laterais das costas.

OBS: EXISTEM VÁRIAS TÉCNICAS PARA REALIZAR OS AUMENTOS.
PARA OS AUMENTOS ANTES E DEPOIS DOS MARCADORES UTILIZAMOS A TÉCNICA DAS 
LAÇADAS.  PARA OS AUMENTOS NAS SEÇÕES DAS MANGAS UTILIZAMOS A TÉCNICA DE 
TRICOTAR DOIS PONTOS NO MESMO PONTO (UM PELA FRENTE E OUTRO POR TRÁS).
PARA OS AUMENTOS DA SAIA UTILIZAMOS A TÉCNICA DE TRICOTAR DOIS PONTOS NO 
MESMO PONTO (UM PELA FRENTE E OUTRO POR TRÁS).





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


