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Feito com crochê



TRICOTIN EM CROCHÊ - MÃE 
BALLOON AMIGO

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

- Fio Balloon Amigo na cor que desejar

- Agulha de crochê nº 2mm 

- Arame galvanizado nº 16

- Alicate de bico e corte

- Tesoura 

- Agulha de tapeceiro

Confira a seguir a receita de um tricotin em crochê que a Josi Sena do @josisenacro-
che fez para nosso ateliê especialmente em homenagem ao dia das mães. Feito com 
o nosso fofinho fio de composição mista o Balloon Amigo!  E se fizer já sabem: nos 

marque nas redes sociais pois amamos ver o trabalho de vocês.

Feito por Josi, Feito com amor, Feito com Pingouin

1 nov. 50 g 2 mm



EXECUÇÃO

Iniciar com 4 correntinhas.
Pular a primeira corrente e puxar uma laçada em cada uma das três 
correntes restantes, sem finalizar nenhum ponto, ficando com 4 laça-
das na agulha.
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Tirar a agulha das três primeiras laçadas, com cuidado para não 
perder nenhuma.
Puxar o fio pela última e depois por novamente por todas elas, vol-
tando a ficar com 4 laçadas.

Siga repetindo o processo até chegar no tamanho desejado e finalize 
puxando o fio por todas as laçadas de uma só vez.
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MOLDANDO O ARAME

Com a ajuda do alicate, dobrar a ponta do arame formando quase um 
círculo pequeno.

Com cuidado, começar a modelar o arame seguindo o formato das 
letras, usando o molde disponível, usar o alicate para fazer as dobras 
mais marcadas das letras e com as mãos fazer as formas mais arre-
dondadas. 

Cortar a sobra de arame e dobrar a ponta com o alicate para finalizar.

Com um pedacinho de arame fazer o acento “ ˜ ”



MONTAGEM

- Começar passar o arame por dentro do cordão de tricotin, com muito 
cuidado para que não saia pela trama. 

- Pode abrir um pouco o arame para facilitar a passagem do cordão.

- Não é necessário esticar muito, para que as pontas das letras não 
apareçam entre a trama, mas cuidado para não deixar excesso. 

- Voltar o arame já com o cordão ao formato certo e arrematar as 
pontas, passando o fio com a agulha de tapeceiro algumas vezes, por 
dentro das argolinhas feitas nas pontas do arame. Esconder o fio dentro 
da trama e cortar.

- Cobrir Também o “ ˜ ” e costurar em cima da letra “a”.

MOLDE

Modelar o arame seguindo esse padrão  a seguir ou se preferir, fazer 
um com a sua própria letra.

PADRÃO PARA MODELAGEM
Imprimir em uma folha A4
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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
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