
  Estilo com 
       EcoJeans



BOLSA SABRINA 
ECOJEANS

POR DEBORA ALVES DO @ADEBORALVES PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Jeans nas cores 
(na ordem em que aparecem na receita)
9595, 9588, 9589, 4018, 9590
Agulha de crochê nº 4 mm
1 botão imantado
2 argolas pequenas
Agulha de tapeçaria
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES  
ant.: anterior
aum.: aumento
carr.: carreira
corr.: correntinha

Em homenagem ao filme que popularizou o uso de calças entre o público 
feminino, estrelado por Audrey Hepburn, confira a seguir o passo a passo 
dessa linda Bolsa de Crochê que a Débora Alves fez com o nosso fio Eco 

Jeans. E se fizer, já sabe: nos marque em um post nas redes sociais, 
amamos ver o trabalho de todos vocês <3

com amor por Débora, Feito com Eco Jeans, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 4 mm



esp.: espaço
m.p.a.: meio ponto alto
p.a.: ponto alto
p.a.d.: ponto alto duplo
p.b.: ponto baixo
pbx: ponto baixíssimo
prox.: próximo(a)

EXECUÇÃO

BASE DA BOLSA DE CROCHÊ
Obs.: As primeiras 11 carreiras são carreiras de ida e volta

Inicie com a cor 9595. Faça 51 corr.  

1ª carr.: 1 corr. para subir, 1 p.b. na 2ª corr. contando a partir da agulha, 
1 p.b. em cada corr. (total = 51 p.b.)
2ª carr.: Vire o trabalho, 1 corr. para subir. 1 p.b em cada p.b. da carr. 
ant. (total = 51 p.b.)
3ª à 11ª carr.: Repita a 2ª carr.
12ª carr.: Dê a volta em toda a base com p.b. Faça 1 p.b. em cada p.b. e 
em cada lateral de carr.
13ª e 14ª carr. (carreiras circulares): Faça 1 corr. para subir, 1 p.b. em 
cada p.b. Feche com fechamento invisível ou pbx, como preferir.
Ao final da 14ª carr., corte o fio e arremate.
15ª carr.: Com a cor 9588, faça 2 corr. (que equivale ao primeiro ponto), 
1 m.p.a. em cada ponto da carr. ant.
16ª carr.: Faça mpa em cada ponto, alternando: o primeiro pegando 
somente a alça de trás, o prox. só a alça da frente. Alterne as alças até 
o final da carr.
17ª carr.: Faça mpa em cada ponto. Intercale: No ponto pego na alça de 
trás, pegue a da frente. No ponto em que pegou a da frente, pegue a de 
trás.
18ª a 21ª carr.: Repita as carr. 16 e 17, 2X.
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Corte o fio e arremate.

22ª carr.: Com a cor 9589, suba 3 corr., faça 2 p.a. no mesmo ponto (meio leque), 
[pule 2 pontos, faça 1 p.b. no prox., pule 2 pontos, faça 1 leque (5 p.a.) no seguin-
te]. Repita de [ a ] até o final da carr. Termine fazendo 2 p.a. para completar o 
leque do início da carr.
23ª carr.: 1 corr., 1 p.b. no centro do leque da carr. ant. (3º p.a.), 1 leque no prox. 
p.b. da carr. ant. Siga fazendo p.b. no centro do leque e leque no p.b. da carr. ant. 
até o final da carr.
24ª carr.: 3 corr., 2 p.a. no p.b. da carr. ant., 1 p.b. no centro do leque da carr. ant. 
Siga fazendo leque e p.b. no centro do leque até o final da carr.
25ª e 26ª carr.: Repita as carr. 23 e 24
27ª carr.: Repita a carr. 23

Corte o fio e arremate.

28ª carr.: Com a cor 4018 faça 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
29ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
30ª carr.: 1 p.b. em cada um dos primeiros 2 pontos, 1 p.a. relevo no ponto equi-
valente ao prox., mas da 28ª carr., pule o prox. ponto.
[Faça 1 p.b. em cada um dos 2 pontos seguintes, 1 p.a. relevo na 28ª carr., no 
ponto equivalente ao prox, pule o prox.]
Repita de [ a ] até o final da carr.
31ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
32ª carr.: 1 p.b. em cada p.b., 1 p.a. relevo no p.a. relevo da 30ª carr., pule o prox. 
ponto. Trabalhe dessa maneira até o final da carr.
33ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
34ª carr.: 1 p.b. em cada p.b., 1 p.a. relevo no p.a. relevo da 32ª carr., pule o prox. 
ponto. Trabalhe dessa maneira até o final da carr.
35ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
36ª carr.: 1 p.b. em cada p.b., 1 p.a. relevo no p.a. relevo da 34ª carr., pule o prox. 
ponto. Trabalhe dessa maneira até o final da carr.

Corte o fio e arremate.

37ª carr.: Com a cor 9590, faça 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.
38ª a 43ª carr.: 1 p.b. em cada p.b. da carr. ant.
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44ª carr.: 1 pbx em cada ponto da carr. ant.

Corte o fio e arremate

ALÇA
Obs.: Inicie com 63 cm de corr.

1ª carr.: 1 corr. para subir, 1 p.b. em cada corr.
2ª carr.: 1 corr. para subir, 1 p.b. em cada p.b.
3ª carr.: 1 corr. para subir, 1 p.b. alongado (pegando a corr. inicial, “abraçando” as 
duas carr. ant.) em cada ponto da carr. ant.

Corte o fio e arremate.

MONTAGEM

1. Costure a alça nas argolas de metal.
2. Fixe as alças na bolsa.
3. Costure um botão imantado para fechar a peça.
Obs.: Se preferir, faça um forro (indicado usar o tecido acquablock para dar mais 
estrutura)

Sua bolsa está pronta!





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


