
linda mesa posta!
Perfeito para uma



SOUSPLAT INDIGO
BELLA E BELLA FASHION

POR ISABELLA CAVALCANTI DO @MESABELLAATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 1 novelo Bella e 1 novelo Bella Fashion 
nas cores que desejar
- Agulha para crochê n° 3,5 mm (caso seu 
ponto seja apertado, use a n°4mm)
- Tesoura 
- Agulha de tapeceiro para arremates.

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Corrente - corr.
Carreira - carr.

Quem não ama uma mesa posta toda organizada e com detalhes 
feito à mão? Confira a receita de um lindo Sousplat feito com BELLA 

que a querida BELLA Cavalcanti fez para nosso ateliê Pingouin!
E se fizer já sabe: nos marque em uma foto nas redes sociais, adora-

mos ver e compartilhar e o trabalho de todos!

Feito por Isabella, Feito com Bella, Feito com Pingouin

2 nov. 150 g 3,5 / 4 mm
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Carreira Anterior- ca.
Ponto alto- pa
Ponto alto duplo- pad
Ponto baixo- pb
Ponto baixíssimo- pbx

TAMANHO 
40 cm de diâmetro. 

EXECUÇÃO 

BASE
1ª Carr: Inicie com o anel mágico, suba 3 corr. para dar altura de 
um ponto alto. Faça mais 11 pontos altos dentro do anel. Total de 12 
pontos. Finalize com um p.b.x. na terceira corr. que você fez no início do 
trabalho.
Obs.: Iniciar carreiras com 3 corr e finalizar com PBX.
 
2ª Carr: 1 aumento em cada ponto. Total de 24 pontos. 
Carr 03: 1 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 36 
pontos.
4ª Carr : 2 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 48 
pontos. 
5ª Carr: 3 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 60 
pontos. 
6ª Carr: 4 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 72 
pontos. 
7ª Carr: 5 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 84 
pontos. 
8ª Carr: 6 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 96 
pontos. 
9ªCarr: 7 p.a. e 1aumento. Faça assim até o final da carr.  Total de 108 
pontos. 
10ª Carr: 8 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 120 
pontos.
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11ª Carr: 9 p.a. e 1 aumento. Faça assim até o final da carr. Total de 132 
pontos. 
12ª Carr: Faça 1 P.B para cada ponto da carr. de base. Total de 132 
pontos. 
13ª Carr: Detalhes finais/Acabamento da peça
- Iniciar com 4 corr. para simular um p.a.d. Agora, no mesmo ponto de 
base que você iniciou as corr., faça 1 p.a.d., faça 2 corr. de separação e 
mais 2 p.a.d. no mesmo ponto de base inicial. Totalizando assim 4 p.a.d. 
separados por duas corr.
- A seguir, faça 2 corr. pule 2 pontos da carr. de base e no próximo faça 
um p.b., 7 corr. pule 3 pontos da carr. de base e no próximo um p.b., 7 
corr. pule 3 pontos da carr. de base e no próximo um p.b., 7 corr. pule 
3 pontos da carr. de base e no próximo um p.b., 7 corr. pule 3 pontos 
da carr. de base e no próximo um p.b., 2 corr. pule 2 pontos da carr. de 
base, no próximo 2 p.a.d., 2 corr. de separação, mais 2 p.a.d. no mesmo 
ponto de base.
- Repita essa sequência por toda a volta.
- Finalize com um p.b.x. na quarta corr. que você iniciou a volta.

14ª Carr: Entre o espaço de um p.a.d. e outro, faça um ponto baixo e 
suba 3 corr. para dar altura de um p.a.d., faça mais 3 corr. de separa-
ção. No espaço de correntes faça 1 p.a.d., 3 corr. de separação e mais 
1 p.a.d., 3 corr. de separação e entre um p.a.d. e outro, faça mais um 
p.a.d.
- Agora faça 4 corr. e na primeira casinha de 7 corr. da volta anterior 
faça um p.b., 7 corr. e na próxima casinha um p.b., 7 corr. e na próxima 
casinha um p.b., 4 corr e agora faça um p.a.d. entre um ponto e outro.
- Repita a sequência inicial dessa volta e siga assim até o final.
Obs: Ao finalizar essa volta, você fará apenas 3 corr. de separação ao 
invés de 4. Desse modo sua peça ficará bem estruturada.
- Finalize com um p.b.x na terceira corr. que você iniciou a volta.
15ª Carr: Inicie essa volta com 3 corr. para dar altura de um p.a. Agora 
no espaço de corr. faça 4 p.a., 1 p.a. no p.a.d. da carr. anterior, no espa-
ço de corr 4 p.a., 1 p.a. no p.a.d. da carr. anterior, no espaço de corr. 4 
p.a., 1 p.a no p.a.d. da carr. anterior. 
- Agora faça 4 corr. e na primeira casinha de corr. da volta anterior faça 
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1 p.b., 7 corr. e 1p.b na próxima casinha, 7 corr. e um p.b. na próxima 
casinha, 4 corr. e um p.a. no p.a.d. da volta anterior.
- Repita a sequência inicial dessa volta e siga assim até o final.
Obs: Ao finalizar essa volta, você fara apenas 3 corr. de separação ao 
invés de 4. Desse modo sua peça ficará bem estruturada.
- Finalize com um p.b.x na terceira corr. que você iniciou a volta.

16ª Carr:  Para cada ponto de base, faça 1p.a. pegando pela alça de 
trás,  desse modo você criará um efeito de bordado na peça.  Total de 
16 p.a.
- Faça 4 corr e na primeira casinha de 7 corr. da volta anterior faça um 
p.b., 7 corr. e um p.b. na próxima casinha. 4 corr e um p.a. no p.a. da 
volta anterior.
- Repita a sequência inicial dessa volta e siga assim até o final.
Obs: Ao finalizar essa volta, você fara apenas 3 corr. de separação ao 
invés de 4. Desse modo sua peça ficará bem estruturada.
- Finalize com um p.b.x na terceira corr. que você iniciou a volta.

17ª Carr: Inicie com uma corr. para dar altura de 1 p.b., agora faça 
para cada ponto de base, 1 p.b., novamente pegando pela alça de trás. 
Total de 16 p.b.
- Agora faça 1 corr. e no espaço de 7 corr. da volta anterior, faça 14 
p.a., 1 corr. e comece a sequência de p.b. novamente.
- Faça assim por toda a volta.
- Finalize com 1pbx.  

Carr Final: Chegamos na volta final do nosso trabalho. Esse acabamen-
to é feito todo em p.b.x. pegando pela alça de trás. Contorne toda volta 
desse jeito.
 Obs: Para esse acabamento diferenciado, foi utilizado 2 cabos de fio 
Bella Fashion. 
Porém, você pode fazer esse acabamento com o mesmo fio que você 
trabalhou na peça, fique livre para testar o efeito que você desejar para 
o seu Souplat!

Prontinho! 





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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