
  Bolsa
 ROCK JEANS 



BOLSA ROCK JEANS 
ECOJEANS

POR POR SIMONE GUERREIRO DO @SIMONEGUERREIROO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
5 novelos ECO JEANS na cor 9588 Indigo Jeans
Agulha para crochê nº 3,5mm e nº 4mm
Tesoura
Agulha de tapeceiro para arremates

PONTOS E ABREVIAÇÕES  
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Carreira Anterior – c.a.
Ponto alto – p.a.
Ponto baixo – p.b.
Ponto baixíssimo - pbx.

Bora confeccionar uma linda e moderna bolsa de crochê?  Separe alguns 
novelos de ECO JEANS da fios Pingouin que a querida Simone Guerreiro 
preparou uma receita cheia de charme e elegância para você. Confira a 
seguir o passo a passo e se fizer, já sabe: nos marque em um post nas 

redes sociais, amamos ver o trabalho de todos vocês <3

Feito com amor por Simone, Feito com EcoJeans, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 3,5 / 4 mm



TAMANHO:
Bolsa de cerca de 32 cm largura/25cm de altura

EXECUÇÃO

“RETÂNGULOS” EM P.A.

OBS.: Faça duas partes iguais.
Medidas: 30 cm X 21,5 cm

1. Trabalhe 35 corr. Carreira inteira de pa., iniciando o pa. Na 5ª corren-
te a contar da agulha. Total de 32 pontos.

2.  Trabalhe 23 carr de p.a., sem aumento e sem diminuição. 
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MÓDULO DECORATIVO 
OBS.: Faça 4 partes iguais.

1ª carr:  Faça 7 corr., inicie o pb. na 2ª corr. a contar da agulha.  
(6 pontos) 

2ª carr: 2 pb. no 1º ponto (aumento), no restante da carr. faça 1 pb. em 
cada ponto, sem aumento e sem diminuição. 
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 3ª carr: Carr. inteira de pb. sem aumento e sem diminuição.
4ª carr:  2 pb. no 1º ponto (aumento), no restante da carr. faça 1 pb. em 
cada ponto, sem aumento e sem diminuição.
5ª carr: Carreira inteira de pb. sem aumento e sem diminuição.
6ª carr:  2 pb. no 1º ponto (aumento), no restante da carr. faça 1 pb. em 
cada ponto, sem aumento e sem diminuição. / Seguir nessa sequência 
até a 23ª carr.
24ª Carr: 2 pb. no 1º ponto (aumento), no restante da carr. faça 1 pb. em 
cada ponto, sem aumento e sem diminuição.
25ª Carr: 1 pb. do 1º ao penúltimo ponto., 2 pb. no último ponto (aumen-
to)
26ª Carr: 2 pb. no 1º ponto (aumento), no restante da carr. faça 1 pb. em 
cada ponto, sem aumento e sem diminuição.

OBS.: Ao terminar a 26ª carr. sem cortar o fio faça uma carr. de pbx em 
volta de toda a peça. 

DICAS
- Observe de que lado a peça será costurada na bolsa para a carr. de 
pbx ficar do lado certo. 
- Corte o fio deixando uma sobra para costurar o módulo no canto da 
parede da bolsa. Faça essa costura antes de fechar a bolsa. 
- Posicione o módulo na peça feita em pa. (parede da bolsa) conforme a 
foto, para facilitar você pode prender com alfinetes. Em seguida, costu-
re utilizando agulha de tapeçaria. 
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LATERAL /FUNDO
1.Trabalhe 16 corr. Carr. inteira de pb., iniciando o pb. na 2ª corr. a con-
tar da agulha. Total de 15 pontos.
2. Trabalhe aproximadamente 75 centímetros em carr. de pb. Corte o fio 
e arremate. 
3. Separe 22 cm para cada lateral. O restante será o fundo da bolsa.  

BOLSOS DAS LATERAIS

OBS.: Faça duas partes iguais.

1. Trabalhe 15 corr., Carreira inteira de pb., iniciando o pb. Na 2ª corren-
te a contar da agulha.  Total de 14 pontos.
2. Trabalhe 23 carr. de pb., sem aumento e sem diminuição. Ao terminar 
corte o fio deixando uma sobra para costurar o bolso nas laterais da 
bolsa. 
3. Com a agulha de tapeçaria costure os bolsos nas laterais antes de 
fechar a bolsa. 
4. Costure na carr.36 para cima.
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ALÇAS

OBS.: Utilize a agulha de crochê nº 3,5mm, e faça 2 peças iguais.

1. Trabalhe 9 corr. Carreira inteira de pb., iniciando o pb. na  2ª corrente 
a contar da agulha.  Total de 8 pontos.
2. Trabalhe 100 carr. de pb. Ao finalizar, sem cortar o fio faça uma carr. 
de pbx em volta de toda a peça. Corte o fio deixando uma sobra para 
costurar a alça na bolsa. 
3. Utilize 12 carr. das pontas da alça para serem costuradas na bolsa. 
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COSTURA DA BOLSA/MONTAGEM

IMPORTANTE: Primeiramente costure as 4 peças decorativas nas 
paredes da bolsa e os bolsos laterais utilizando a agulha de tapeça-
ria. Você pode utilizar alfinete para auxiliar no processo da costura. 

Ao finalizar essa etapa, prenda a lateral na parede da bolsa utili-
zando alfinetes e marcadores de ponto. Costure as paredes com a 
lateral/fundo para fechar a bolsa fazendo o “ponto siri”(pbx e corr. 
em repetição) por volta de toda a peça, dos dois lados (primeiro um 
lado depois o outro).  
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- Após costurar e montar a sua bolsa, costure as alças com a agulha 
de tapeçaria. 

Pronto!

Sua Bolsa Rock Jeans está pronta 
para você arrasar com modernidade, 
estilo e elegância!

Obs. Finais.: Se quiser, decore sua 
Bolsa Rock Jeans com correntes, 
metais diversos ou aviamentos que 
desejar!!
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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
export@paramount.com.br

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br

fiospingouin


