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DA COLEÇÃO



COLETE
ELIS

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 2 novelos do Fio Elis 
na cor STONE MIX 9055
- Agulha circular de tricô nº5.5mm
- Agulha auxiliar para trança
- Agulha de arremate
- Marcadores de pontos
- Tesoura

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
m: meia 
t: tricô

Tricotar com o fio Elis é como as “águas de março fechando o verão”: P-E-R-F-E-I-T-O!!
Elis é leve, dá fluidez ao trabalho e deixa a peça com caimento ideal. A querida Josi Sena 
fez um colete numa versão bem moderninha, curto e com ombros mais largos que lem-
bram as ombreiras pois sim, elas estão de volta! O capuz deixa o colete ainda mais dife-
renciado e com as tranças fica ainda mais charmoso.  Ah! E se fizer, nos marque em uma 
foto nas suas redes sociais pois adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Josi, Feito com Elis, Feito com Pingouin.

2 nov. 200 g 5,5 mm



FEITO COM ELIS

Dim: diminuição
Dir: direito da peça
Av: avesso da peça

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Para tecer o colete Elis vamos trabalhar com os seguintes pontos:  
Barra 2x2, Pt Malha (meia no direito e tricô no avesso) e Pt musgo (tricô 
no avesso e direito). Caso ainda não saiba fazer os pontos, existem 
vídeos explicativos no Igtv e YouTube da Fios Pingouin. 

- Todo início de carr será feito com 2pt m e todo final de carr será feito 
passando os dois últimos pontos sem trabalhar com o fio para frente da 
agulha, esses serão os pt de borda.

- A receita é compatível com tamanho M, com 50cm de largura. A ideia 
é uma modelagem mais soltinha e confortável, porém mais curto, no 
estilo cropped. 

Vamos Começar!

EXECUÇÃO 
FRENTE
- Montar 118 pt na agulha.
- Trabalhar com pt barra 2x2 por 11cm (não esqueça de trabalhar os 
dois pt de borda no início e no final de cada carr).
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Carr 1: Dir da peça, 2pt borda, 28m, 3t, 10m, 3t, 26m, 3t, 10m, 3t, 28m, 
2pt borda.
Carr 2: Av da peça, trabalhar os pontos como se apresentam.
Carr 3 – 10: Repetir as carr 1 e 2, dir e av da peça.
Carr 11: Dir da peça, 2pt borda, 28m, 3t, tirar 5pt com a agulha auxiliar 
para fazer a trança, trabalhar os 5m restantes e voltar os pt da agulha 
auxiliar para agulha principal, trabalhar 5m, 3t, 26m, 3t, tirar 5pt com a 
agulha auxiliar pata fazer a trança, trabalhar os 5m restantes e voltar 
os pt da agulha auxiliar para agulha principal, trabalhar 5m, 3t, 28m, 
2pt borda (Utilize marcadores de pontos para auxiliar).

- Seguir trabalhando os pontos de cada carr como se apresentam até 
chegar a 36cm do início, cruzando os pontos da trança a cada 10 carr 
pelo dir da peça.

INICIAR DECOTE PELO DIR DA PEÇA
- Trabalhar 46pt como se apresentam, arrematar 26pt (conforme 
explicação do vídeo), trabalhar 46pt como se apresentam para finalizar 
a carr.
- Voltar fazendo 46 pt no av em tricô. 



FEITO COM ELIS

Obs.: A partir de agora será trabalhado um ombro de cada vez e as 
diminuições serão feitas sempre pelo lado direito da peça, tirando 2 
pontos juntos da agulha nas carr em pt m na parte do decote até chegar 
a quatro (4) diminuições. 

PRIMEIRO OMBRO 
- Que já está na agulha
Carr 1. 1 dim, 44pt como se apresentam
Carr 2. Voltar em tricô 45pt
Carr 3. 1 dim, 43pt como se apresentam
Carr 4. Voltar em tricô 44pt
Carr 5. 1 dim, 42 pt como se apresentam 
Carr 6. Voltar em tricô 43pt
Carr 7. 1 dim, 41 pt como se apresentam 
- Fazer mais 3 carr sem diminuições e arrematar os 42 pontos 
da agulha.
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SEGUNDO OMBRO
- Inserir o fio pelo av da peça, do lado do decote e tecer 46pt em tricô 
pelo av.
Carr 1. 44pt como se apresentam, 1 dim
Carr 2. Voltar em tricô 45pt
Carr 3. 43pt como se apresentam, 1 dim
Carr 4. Voltar em tricô 44pt
Carr 5. 42 pt como se apresentam, 1 dim
Carr 6. Voltar em tricô 43pt
Carr 7. 41 pt como se apresentam, 1 dim
- Fazer mais 3 carr sem diminuições e arrematar os 42 pontos da 
agulha.
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COSTAS
- Montar 118 pt na agulha
-Trabalhar com pt barra 2x2 por 11cm (não esqueça de trabalhar os 2 
pts de borda no início e no final de cada carr)
- Trabalhar em pt malha até atingir o mesmo tamanho em cm que a 
parte da frente. 

COSTURA DOS OMBROS
-Usar marcador de pontos para dividir os pontos das costas da seguin-
te forma: 42, 34, 42.
- Costurar o topo da frente com o topo das costas,42 pt para cada om-
bro, pelo lado dir das peças. (Caso tenha dificuldade, consultar vídeo 
explicativo no Igtv e youtube da Fios Pingouin) 
- O pescoço ficará com uma abertura de mais ou menos 19cm.
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COSTURA DAS LATERAIS
- Posicionar as peças lado a lado e costurar apenas até o final da barra. 

CAPUZ
- Dividir os 26 pt da parte da frente do decote, inserir o fio no ponto 
central e subir um total de 90 pt ao redor de todo pescoço para fazer o 
capuz.
- Trabalhar carr de ida e volta em pt malha com 5 pt musgos em cada 
ponta até chegar a 40cm ou no tamanho que desejar.
- Arrematar os pontos da agulha e costurar para fechar o topo do 
capuz.
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Prontinho! Seu colete Elis está finalizado <3





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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