
Para comemorar o 

Dia do tricô!



COLETE TWEED
DANDARA

POR MARTA ARAÚJO DO @_MARTA_TRICOCROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 3 novelos do fio/lã Dandara na cor: 
Blue Tweed 3504
- Agulhas para tricô Pingouin nº 5,5 mm
- Agulha de tapeçaria para costuras 
e acabamentos
- Tesoura

ESQUEMA E PONTOS 
EMPREGADOS NA PEÇA
PTS= Pontos
- Pt. Barra 1/1 no Direito do trabalho: 1 
tricô, 1 meia.

Um colete quentinho feito com nosso fio misto que tem até linho em sua 
composição: DANDARA da coleção fios de inverno Mulheres Maravilhosas 
2021. Confira a seguir, a receita que a artesã Marta Araújo fez para nosso 
ateliê Pingouin. E se você é iniciante na técnica, confira no nosso canal no 

Youtube alguns vídeos de como fazer pontos no tricô.

Feito por Marta, Feito com DANDARA, Feito com Pingouin

3 nov. 100 g 5,5 mm



- Avesso do trabalho: acompanhar os pts como se apresentam: tricô 
sobre tricô, meia sobre meia.
- Pt. Meia: Direito do trabalho em meia.
- Avesso do trabalho:  em tricô.

EXECUÇÃO 

COSTAS
- Nas agulhas de tricô 5,5 mm, montar e trabalhar 8 cm em barra 1/1.
- Continuar em pt meia e a 3 pts de borda, 3 pts juntos em meia por 5 
(X), depois 2 pts juntos em meia a cada 2 carreiras por (8X). 
- Continuar em pt meia, a 58 cm de altura total arrematar 14 pts para 
os ombros e deixar a espera os 32 pts para o decote.

FRENTE
- Fazer como as costas, sendo que aos 48 cm de altura total para o 
decote, deixar a espera os 16 pts. centrais, e continuar de cada lado 
separadamente 3 pts (2X), 2 pts. (1X).
- Para o decote, retomar os pts do decote das costas 42 pts e da frente 
49 pts. Total de pontos para o decote 91 pontos e trabalhar em pt barra 
1/1 por 8 carreiras.
- Arrematar.
- Nas laterais do colete no início do trabalho, transpassar 3 cm.
- Levantar na parte de baixo no início do trabalho para as costas e para 
a frente do trabalho 86 pts e trabalhar em pt. Barra 1/1 por 6 cm e 
arrematar.

ACABAMENTO
Fechar os ombros, as laterais das barras no início do trabalho.

FEITO COM DANDARA





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

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


