
A delicadeza da 

Bailarina



CASAQUINHO TRANSPASSADO
MOHAIR

POR STELLA CAMEROTTI DO @DOLLMODELISTA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Mohair, 1 nov. (50 g) na cor Paradise (1417)
Agulha circular para tricô Pingouin nº 2mm
Agulha de tapeçaria para os acabamentos
4 marcadores para tricô
2 alfinetes de segurança
Agulha de crochê nº1,75 mm
Tesoura

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); 
ag. = agulha(s); 

Confira a seguir, um conjunto de mini peças em tricô para uma fofa boneca 
bailarina! A querida Stella do @dollmodelista criou mais algumas receitas 

exclusivas para o ateliê Pingouin. São 3 peças super fofas para fazer, 
quase um mini guarda roupa! Ah! E se você é iniciante na técnica do tricô, 
confira no nosso canal no Youtube @fiospingouin, alguns vídeos tutoriais 

de como fazer os pontos.

Feito por Stella, Feito com AMOR, Feito com Pingouin

1 nov. 50 g 2 mm



carr. = carreira(s); 
m.= meia; t. = tricô; 
laç. = laçada; 
j.= junto(s); 
corr. = correntinha (s); 
pb. = ponto baixo;  
marc. = marcador; 
aum. = aumento; 
cordão de t. = direito e avesso em t.; 
trab. = trabalhe; 
esq. = esquerda; dir. = direita

EXECUÇÃO 

O trabalho é realizado na técnica topdown, em uma única peça, inician-
do pelo decote e finalizando na barra.
- Monte 18 p. na ag. , trab. 1 cordão de t. 
- Distribua os p. da seguinte maneira: coloque um marc. no 2º p. (frente 
dir.) ;  um marc. no 6º p. (manga dir.),  um marc. no 13º p. (costas) e um 
no 17 º p. (manga esq.); e  1 p. restantes (frente esq.).
- Trab. os 2 p. iniciais e os 2 p. finais em cordão de. t. 
- Os aum. devem ser feitos: no 1º p. (dois p. t. no mesmo ponto); depois 
do 1º marc. (laç.); antes e depois do 2º marc. (laç); antes e depois do 3º 
marc. (laç); antes do 4º marc. (laç.) e no último p. (dois p. t. no mesmo 
ponto).
3º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 
26 p. na ag.)
4º carr.: Trab. em p. t.
5º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 
34 p. na ag.)
6º carr.: Trab. em p. t. 
7º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 
42 p. na ag.)
8º carr.: Trab. em p. t.
9º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 

FEITO COM MOHAIR



50 p. na ag.)
10º carr.: Trab. em p. t. 
11º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 
58 p. na ag.)
12º carr.: Trab. em p. t.
13º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. como indicado acima (Total de 
66 p. na ag.)
14º carr.: Trab. em p. t.
15º carr.: Trab. no 1º p. dois p. t. no mesmo ponto;  7p. m. (frente dir.); 
colocar  16 p. no alfinete de segurança (manga dir.); trab. 18 p. m. 
(costas); colocar16 p. no alfinete de segurança (manga esq.); trab. 7 p. 
m. e no último p. dois p. t. no mesmo ponto (frente esq.). (Total de 36 p. 
na ag.)
16º carr.: Trab. em p. t.
17º, 19º, 21º, 23º e 25º carr.: Trab. em p. m. fazendo os aum. no 1º p. 
(dois p. t. no mesmo ponto) e no último p. (dois p. t. no mesmo ponto)
18º, 20º, 22º, 24º e 26º carr.: Trab. em p. t. (Total de 46p. na ag.)
27º carr.: Trab. 2 p.t., 14 p.m., laç, 2p.j. em p.m., 26 p. m., 2 p. t. 
28º carr.: Trab. em p. t.
- Arrematar deixando no final um fio com 2 metros para fazer o cordão 
de transpasse: com a ag. de crochê trab. 41 corr, e 40 pb.
- Emendar um fio com 1,5 m na lateral direita e trab. 31 corr. e 30 pb. 

MANGAS
- Retomar os 16 p. colocando-os na ag.
- Trab. em p.m. no direito e p. t. no avesso até alcançar 8 cm.
- Arrematar.
- Fazer a outra manga da mesma maneira.

MONTAGEM

Com a ag. de tapeçaria arrematar os fios e costurar a lateral das man-
gas e as cavas.
- Distribua os p. da seguinte maneira: coloque um marc. no 2º p. (frente

FEITO COM MOHAIR



FEITO COM MOHAIR

MEDIDAS DO CASAQUINHO



MINI SAPATILHAS
PINGOUIN 1000

POR STELLA CAMEROTTI DO @DOLLMODELISTA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Pingouin 1000, 1 nov. na cor fucsia (327)
Ag. de tapeçaria para os acabamentos
Agulha de crochê nº1,25mm
60 cm de fita de cetim nº0 (3mm) na cor 
rosa
Agulha de costura; linha para costura na 
cor rosa
Retalho de couro
Lápis
Tesoura
Cola

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
nov. = novelo(s); 
p. = ponto(s); 
ag. = agulha(s); 
carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha (s); 
pb. = ponto baixo; 
pa. = ponto alto; 

1 nov. 150 g 1,25 mm



FEITO COM PINGOUIN 1000

pbx. = ponto baixíssimo; 
mpa. = meio ponto alto;

EXECUÇÃO 
Gráfico 1
Fazer 6 corr. + 1 corr. para virar.
1ª carr.: 5pb.; 3pb. na mesma corr.; 4pb.; 2pb. na mesma corr. 
2ºcarr.: 1 corr. para virar; 2pb. no mesmo p.; 4pb.; 2pb. no mesmo p. 
(3x); 4pb; 2 pb. no mesmo p. (2x)

MONTAGEM
- Arrematar os fios.
- Cortar 30 cm. da fita de cetim, dobrar ao meio e pregar na parte 
de trás da sapatilha. - Transferir o molde da sola da sapatilha para o 
papel, riscar o molde no couro, recortar e colar na parte de baixo da 
sapatilha.



GRÁFICO 1 - SAPATILHA

FEITO COM PINGOUIN 1000



FEITO COM PINGOUIN 1000

MOLDE DA SOLA DA SAPATILHA

SAIA DE TULE

MATERIAL
30 cm de tule
Linha para costura rosa
50 cm de fita de cetim nº 1 (7mm) na cor rosa
Lápis, papel e tesoura



FEITO COM PINGOUIN 1000

EXECUÇÃO E MONTAGEM
- Transferir o molde da saia para o papel.
- Riscar e corte 4 vezes no tule.
- Seguindo o molde corte e costure nos locais indicados.
- Passe a fita por dentro do cós. 

 MOLDE DA SAIA





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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