
Ponto
          Escama

Crochê com Fios Pingouin



BOLSA EVA
ATELIÊ NATUREZA

POR GABI KYRILLOS DO @GABKYRILLOS PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 3 novelos do fio Ateliê Natureza, na cor Kaqui 
(1713)
- Agulha de crochê nº 4,5mm
- 2 alças/argolas de madeira
- Tesoura
- Agulha de tapeçaria nº 14 para acabamentos

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Corr: correntes
P.Bx: ponto baixíssimo
P.B.: ponto baixo
P.A.: ponto alto
P.A.A.: ponto alto alongado
**: repetir

Aprenda a fazer uma linda bolsa de crochê com um ponto fantasia diferente! A Gabi te 
ensina a fazer o ponto escama com nosso fio ideal para crochetar acessórios e itens 
de decoração o ATELIÊ NATUREZA. 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 Gabi, Feito com Ateliê, Feito com Pingouin

3 nov. 200 g 4,5 mm



EXECUÇÃO

BASE DA BOLSA 
Iniciar com 44 corr. + 2 corr.
1ª carreira: Na 4ª corr faça um P.A. 
e siga preenchendo as demais tam-
bém com P.A.
- Na última corr. , faça mais 5 P.A. e 
volte fazendo 1 P.A. para cada corr. 
novamente.
- Na última corr., faça mais 5 P.A.
- No final da primeira carreira você 
terá dois P.A. em lados opostos para 
cada corrente e 6 nas laterais.
- Feche com PBX.

2ª carreira: Suba 2 corr e siga 
fazendo P.A. sobre P.A, até chegar 
nas laterais.
- Faça um aumento para cada um 
dos 6 P.As das laterais.
- Volte fazendo P.A. sobre P.A. nova-
mente e repita os aumentos na outra 
lateral.
- Finalize com baixíssimo na segun-
da corrente inicial.
3ª carreira: P.A. sobre P.A. e fecha 
com PBX.
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PONTO ESCAMA OU CROCODILO 
Obs.: Cada carreira do ponto escama/crocodilo possui duas etapas. A 
primeira servirá apenas como uma base para que sejam feitas as esca-
mas, e não ficará aparente.

1ª etapa: Faça 3 corr., *pule dois pontos de base e faça 2 P.A.A. no mes-
mo ponto de base*, por fim, faça 1 P.A.A. junto das 3 corr iniciais e feche 
com um baixíssimo na 3ª corr. 
2ª etapa: Faça 2 corr e mais 4 P.A. na lateral do 1º P.A.A. Faça 1 corr e 
mais 5 P.A. na lateral do segundo P.A.A, conforme o gráfico.
- Preencha alternadamente os grupos de 2 P.A.A da mesma forma 
(sempre com 5 P.A. + Corr + 5 P.A).
- Nas próximas carr., faça 2 P.A.A. dentro de cada grupo de cada “V” da 
carr. anterior, incluindo os centros das escamas e preencha alternada-
mente com os P.As, sempre intercalando as escamas.
- São 15 carreiras de escamas.
- Faça duas carreiras de P.B. para finalizar.
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ALÇAS
1. Para preparar a base das alças, centralize 18 pontos de cada lado, da 
seguinte forma:
2 P.A.A., 2 P.A., 10 P.B., 2 P.A., 2 P.A.A
2. Preencha a lateral com P.B. e faça a mesma coisa do outro lado, pre-
enchendo a outra lateral também com P.B.
3. Chegando na primeira base de alça, faça 8 corr e prenda com 1 P.B. 
no ponto subsequente, faça isso em todos eles.
4. Preencha novamente a lateral e faça o mesmo na outra base, preen-
chendo a outra lateral também com P.B.
5. Novamente na primeira base, posicione a argola com as correntes 
para a frente e trabalhe do avesso, fazendo 4 corr, prenda com P.B. no 
meio das primeiras 8 corr, por dentro da argola, faz mais 4 corr e pren-
de com P.B. na base. Repita até chegar no último grupo de correntes.
6. Preencha a lateral com P.Bx e faça o mesmo do outro lado, preen-
chendo a outra lateral também com Pbx.
7. Arremate.

Prontinho! Sua bolsa de crochê em ponto escama está finalizada





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.
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