
TRI-CO-TAR
elegante e prático de 



BLUSA MAXI TRICÔ
MELROSE

POR MARTA ARAÚJO DO @_MARTA_TRICOCROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 3 novelos de Melrose vermelho nº313
- 3 novelos de Melrose roxo nº4418.
- Agulha para tricô nº 20 mm.
- Agulha para crochê nº 9 mm.

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Ponto Fantasia - direito e avesso:
1 tricô de borda, 2 pts juntos em tricô, 1 
laçada, 1 tricô de borda,

Já teceu com MELROSE? Um fio/lã sintética de espessura bem 
grossa 100% acrílico! Melrose é perfeita para tecer peças super 
rápidas como maxi tricô. Confira a seguir, a receita que a artesã 

Marta Araújo fez para nosso ateliê Pingouin. E se você é iniciante na 
técnica, confira em nosso canal no Youtube alguns tutoriais de como 
fazer pontos no tricô. E se fizer já sabe: nos marque em uma foto nas 

redes sociais, adoramos ver e compartilhar e o trabalho de todos!

Feito por Marta, Feito com Melrose, Feito com Pingouin

6 nov. 200 g 9 mm



FEITO COM MELROSE

EXECUÇÃO 
Obs.: Frente e Costas são iguais:
- Nas agulhas para tricô montar 22 pts e trabalhar no ponto fantasia por 
53 cm. Fazer 2x.

MANGAS
- Montar 18 pts. e trabalhar em pt. fantasia por 40 cm. Fazer 2x.

ACABAMENTO
- Com a agulha de crochê nº 9 mm, costurar as mangas na cava reta da 
blusa. - Fechar 14 cm para os ombros.
- Fechar laterais da manga e da blusa.





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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