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BOLSA SEEDING
CAPPIO

CRIAÇÃO CÉLIO DIAS @LED_CD PARA ATELIÊ PINGOUIN
EXECUÇÃO MARIA APARECIDA DOURADO/ RECEITA @MIEATELIE

MATERIAL  
- 5 novelos de CAPPIO Palha Plus 8708 ou 
na cor que desejar
- Agulha de crochê nº 6mm ou nº 7mm  
- Tesoura 
- Agulha de tapeceiro para arremates

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Carr: Carreira
Corr: Correntinha(s)
Pb: Ponto Baixo
Pa: Ponto Alto

Uma bolsa de crochê inspirada na famosa “sacola de feira” numa 
versão requintada e elegante, toda feita com nosso fio CAPPIO de 
efeito ráfia, porém de composição 73% poliéster e 27% viscose! E 
se fizer já sabe: nos marque em uma foto nas redes sociais pois 

amamos ver e compartilhar o trabalho de todos vocês!

Feito com Cappio, Feito com amor, Feito com Pingouin

5 nov. 100 g 6 / 7 mm



FEITO COM CAPPIO

TAMANHO
26cm altura X 44cm comprimento X 10cm largura

EXECUÇÃO 
OBS.: A peça é toda trabalhada com fio triplo, utilize 3 cabos de CAP-
PIO simultaneamente. 

1. Iniciar com 40 corr. + 2
2. Seguir pa por 13 carr. (40)
3. Fazer 1 carr de Pa em relevo pegando pela frente (para formar a base 
da bolsa) (40)

4. Seguir pa por 4 carr. (40)
5. Fazer 1 carr de Pa em relevo pegando pela frente (finalização da base 
da bolsa) (40)



FEITO COM CAPPIO

6. Seguir pa por mais 12 carr. (40)
7. Arrematar e reservar.

LATERAIS 
OBS.: Fazer 2X

1. Iniciar com 8 corr. + 2
2. Seguir pa por 13 carr. (7)
3. Arrematar e reservar.



FEITO COM CAPPIO

MONTAGEM  

- Unir com pb (na parte de fora da bolsa para fazer o detalhe) as 2 
laterais e fazer os acabamentos com pb contínuo (ou da forma como 
preferir) seguindo o esquema a seguir.

Obs: 2 pb para cada lateral de pa.

- Ao terminar a parte 9, arrematar e fazer acabamento da parte 10 em 
pb:



FEITO COM CAPPIO

ALÇAS

- Pular 10 pontos, inserir o fio triplo e faça 5 pa.
- Subir mais 24 carr. Arrematar e costurar na bolsa deixando uma mar-
gem de 10pontos.





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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