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BLUSA CHEVRON
ECOJEANS

POR MARTA ARAÚJO DO @_MARTA_TRICOCROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Eco Jeans nas cores: 4 novelos Natural 4018; 2 
novelos azul jeans 9588
Agulhas para tricô Pingouin nº 5 mm
Agulha de tapeçaria para costuras e acabamentos.

TAMANHO
Veste  M

ESQUEMA E PONTOS EMPREGADOS 

Pt. Meia: 
direito do trabalho em meia; Avesso em tricô.

Já teceu com ECOJEANS? Ele é um fio 100% reciclado feito a partir de aparas de Jeans. Possui uma 
maciez diferenciada em sua fibra que faz ser um fio muito versátil, idela para fazer peças de decora-
ção e vestuário! A querida artesã Marta Araújo, criou essa blusa de tricô para vocês com um clássico 

design: o chevron. Confira a receita a seguir, e se você é iniciante na técnica, confira o nosso canal 
no Youtube algumas vídeos aulas de como fazer pontos no tricô, e se fizer já sabe: nos marque numa 

foto nas redes socias, adoramos ver o compartilhamento e o trabalho de todos!

Feito com Eco Jeans, Feito com amor, Feito com Pingouin

6 nov. 100 g 5 mm



Pt. Mate Duplo: 
tirar um ponto sem fazer em meia, trabalhar dois pontos juntos em 
meia, derrubar o ponto sem fazer sobre os dois juntos em meia.

Ponto Chevron:
Lado direito do trabalho: Iniciar a carreira com 2 pontos em meia, 2 
pontos juntos em meia, 5 meias, *1 laçada, 1 meia, 1 laçada, 6 pontos 
em meia, 1 mate duplo, 6 meias*, repetir de * a *, terminando a carreira 
com 5 pontos em meia, 2 pontos juntos em meia e 2 meias.
Obs.:Repetir essa carreira sempre no direito do trabalho.

Avesso do trabalho: em tricô, trabalhando as laçadas em tricô torcido.
Listras do chevron: Trabalhar 10 carreiras na Cor natural; trabalhar 6 
carreiras na Cor azul jeans.

EXECUÇÃO
Obs.: Frente e Costas são iguais.

- Na agulha de tricô, montar 99 pontos e trabalhar no ponto Chevron, 
como explicado no esquema. Terminando com 14 carreiras na cor Natu-
ral e um total de 54 cm.
- Arrematar todos os pontos.

Mangas
- Na agulha de tricô montar 57 pts., trabalhar no ponto. Chevron e nas 
listras como explicado, começando a carreira com: 5 meias, 2 pts juntos 
em meia, 5 meias, * 1 laçada, 1 meia, 1 laçada, 6 meias, 1 mate duplo, 
6 meias*, repetir de * a *, terminar a carreira com 5 meias, 2 pts juntos 
em meia e 5 meias.
- Terminar as mangas com 8 carreiras na cor Natural com 39 cm., arre-
matar todos os pontos.
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Acabamento

- Fechar 15 cm. para cada ombro.
- Dobrar a manga ao meio e alinhavar no meio do ombro e costurar as 
cavas que são retas. 
- Fechar as laterais da blusa e mangas.





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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