
Rock N´Roll!
UM CROCHÊ 



SUÉTER RITA
FLASH

POR SIMONE DO @SIMONEGUERREIROO  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Flash (6 novelos) - COR: 315
Flash (para caveira opcional) - COR: 4
Agulhas Utilizadas: nº5, nº5.5 e nº6
Para a caveira agulha nº 4
Tesoura
Agulha de tapeçaria

NÍVEL DE DIFICULDADE
Médio

Um Suéter de crochê que também pode ser usado como um mini vestido!  Possui uma 
aplicação de caveira para homenagear o dia mundial do Rock, mas você pode optar em 

tecer sem ele pois tem uma modelagem ampla e confortável, você vai amar!
Ah! E se fizer, marque a artesã e a Pingouin em uma foto nas suas redes sociais pois 

adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal<3

Feito por Simone, Feito com FLASH, Feito com Pingouin.

6 nov. 100 g 4/5/5,5/6 mm
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PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
Corrente – Corr.
Carreira – Carr.
Carreira Anterior – ca.
Ponto baixo – pb.
Ponto baixíssimo - pbx.
Meio ponto alto – mpa.
Ponto alto – pa. 

MEDIDAS
Essa peça veste tamanho 38/M com modelagem ampla.
Para aumentar ou diminuir a peça, faça 8 carr a mais ou a menos. Você 
também pode trabalhar a quantidade de carreira de acordo com a medi-
da do seu quadril ou de acordo com a medida da sua cliente. 

EXECUÇÃO 

COSTAS E FRENTE (DUAS PARTES IGUAIS) 
OBS.: Trabalhe com a agulha nº5.5mm na horizontal. 
- Faça 81 corr iniciais. 
1ª Carr: Inteira em mpa. iniciando o 1º ponto na 4ª corr. a contar da 
agulha. Total de 79 pontos. Vire o trabalho. (Aprox. 70 cm). 
(foto tirada de amostra, não corresponde ao tamanho original da peça). 



2ª Carr: Inteira em mpa, sem aumento e sem diminuições. 

3ª e 4ª Carr: Inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição.

5ª e 6ª Carr: Inteiras em mpa., sem aumento e sem diminuição. 
OBS.: Continuar nessa sequência intercalando 2 carr. de mpa. e 2 carr. 
de pb. por 58 carreiras ou até atingir 54 cm aprox. 

OMBROS
PREPARAÇÃO DA PALA
- Trabalhe com a agulha nº5.5mm
- Vire a peça para trabalhar com ela na vertical (reta “em pé”), vamos 
trabalhar em centímetros.
- Divida as partes correspondentes aos ombros e à gola, 15.5cm para 
cada ombro (aprox.) e 24 cm para a gola (aprox.)
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- Insira o fio na peça e trabalhe 1 carr. de mpa. (total de 18 pontos).

2ª Carr: Inteira de mpa.
3ª Carr: Inteira de pb. 
- Corte o fio e repita o processo do outro lado. 

MANGA 
- Faça 2 peças iguais e trabalhe com a agulha nº6mm
- Faça 66 corr. iniciais. 
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1ª Carr: Inteira em mpa iniciando o 1º ponto na 4ª corr. a contar da 
agulha. Total de 64 pontos. Vire o trabalho. (Aproximadamente 56 
centímetros). 
2ª Carr: Inteira de mpa, sem aumento e sem diminuição.
3ª e 4ª Carr: Inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. 
- Continuar nessa sequência intercalando 2 carr. de mpa. e 2 carr. de 
pb. por 50 carreiras ou até atingir 49 cm aprox. 

GOLA
- Trabalhe com a agulha nº 5mm e a gola deve ser feita após às costu-
ras dos ombros.
- Insira o fio na pala (abertura de gola) e faça a 1ª carr. inteira de pb. 
Total de 71 pontos.
- Feche a carreira com pbx. e vire o trabalho. 



2ª Carr: 1 pb. nos próximos 6 pontos, em seguida faça uma diminui-
ção. / 1 pb. nos próximos 6 pontos, em seguida faça uma diminuição/ 
Trabalhe nessa sequência até o final da carreira. Feche a carreira com 
pbx. e vire o trabalho. 
3ª e 4ª Carr: Inteiras de mpa., sem aumento e sem diminuição. Feche 
a carreira com pbx. e vire o trabalho. 

5ª Carr: Carreira de pb., 1 pb. para cada ponto da carreira anterior. 
Trabalhe 4 diminuições distribuídas proporcionalmente pela carreira. 
Feche a carreira com pbx. e vire o trabalho. 
6ª Carr: Inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. 
7ª e 8ª Carr: Inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. 
9ª e 10ª Carr: Inteiras de pb., sem aumento e sem diminuição. 
- Continuar nessa sequência intercalando 2 carr. de mpa. e 2 carr. de 
pb. por 22 carreiras ou até atingir 20cm aprox.
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PADRÃO CAVEIRA

- Trabalhe com a agulha nº 4mm
- Faça 11 corr. iniciais. 
1ª Carr: Inteira de pa. iniciando o primeiro ponto na 5ª corr. a contar 
da agulha. Total de 8 pontos. Vire o trabalho.
2ª, 3ª e 4ª carr: Inteiras de pa. fazendo 1 aumento (2 pa.) nas duas 
pontas das carreiras (1º e último ponto de cada carr).
5ª Carr: 1º ponto com aumento (2 pa)/ 2º ao 7º ponto: 1 pa. em cada 
ponto sem aumentar./ 8º ponto com aumento (2 pa)./ 9º ao 13º ponto: 
1 pa. em cada ponto sem aumentar./ 14º ponto com aumento (2 pa).
6ª Carr (Início da Boca): 1º ao 3º ponto: 1 pa. em cada ponto sem au-
mentar/ pule os pontos 4 e 5 e faça 2 corr./ 1 pa. no 6º ponto./ pule os 
pontos 7 e 8 e faça 2 corr./ 1 pa. no 9º ponto./ pule os pontos 10 e 11 e 
faça 2 corr./ 1 pa. no 12º ponto./ pule os pontos 13 e 14 e faça 2 corr./ 
1 pa. nos 15º, 16º, 17º últimos pontos.
7ª Carr (Boca): 1º ao 3º ponto: 1 pa em cada/ trabalhe 2 corr. e em 
seguida 1 pa. no próximo pa. da ca./ trabalhe 2 corr. e em seguida 1 
pa. no próximo pa. da ca./ faça esse processo até aparecer 4 quadra-
dos vazios no desenho (igual à carreira 6)./ 1 pa. em cada um dos 3 
últimos pontos. 
8ª Carr (Boca): Inteira de pb., sem aumento e sem diminuição. Faça 1 
pa. para cada corrente da ca. Total de 17 pontos. 
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9ª Carr (Boca): inteiras de pa. fazendo 2 aumentos (3 pa.) nas 
duas pontas das carreiras (1º e último ponto).
10ª Carr (Início da Nariz): 1 pa. em cada um dos primeiros 9 
pontos/ pule o ponto 10 e faça 1 corr./ 1 pa. no 11º ponto/ pule 
o ponto 12 e faça 1 corr./ 13º ao 21º pontos: 1 pa. em cada sem 
aumentar e sem diminuir. 
11ª Carr (Nariz): 1 pa. em cada um dos primeiros 9 pontos. 1 pa. 
dentro do quadrado vazio da ca./ não trabalhe (pule) o próximo 
pa. e faça uma corre./ 1 pa. dentro do próximo e último quadrado 
vazio da ca./ O restante da carreira toda de p.a sem aumentar. 
Total de 20 pontos). 
12ª Carr (Início da Olho): No 1º ponto faça 2 aumentos (3pa.)/ 2º 
ao 4º ponto: 1 pa. em cada/ Pule o 5º ponto e faça 1 corrente./ 6º 
ponto: 1 pa./ Pule o 7º ponto e faça 1 corrente./ 8º ao 10º ponto: 
1 pa. em cada ponto./ 2 pa. (Aumento) dentro do quadrado vazio 
da ca. / 11º ao 13º ponto: 1 pa. em cada ponto./ Pule o 14º ponto 
e faça 1 corrente./ 1 pa. no 15º ponto./ Pule o 16º ponto e faça 1 
corrente./ 17º ao 19º ponto: 1 pa./ Trabalhe 2 aumentos (3 pa.) no 
último ponto. Total de 22 pontos.
13ª Carr (Olho): 1 pa. em cada um dos primeiros 5 pontos./  Pule 
o 6º ponto e faça 1 corrente./ 1 pa. dentro do quadrado vazio da 
ca. / Pule o 7º ponto e faça 1 corrente./ 1 pa. dentro do quadrado 
vazio da ca. / Pule o 8º ponto e faça 1 corrente./ 9º ao 14º ponto: 
1 pa. em cada ponto./ Pule o 15º ponto e faça 1 corrente./ 1 pa. 
dentro do quadrado vazio da ca./  Pule o 16º ponto e faça 1 cor-
rente./ 1 pa. dentro do quadrado vazio da ca./ Pule o 17º ponto e 
faça 1 corrente./ 18º ao 22º ponto: 1 pa. em cada ponto. Total de 
20 pontos.
14ª Carr (Olho): No 1º ponto faça 1 aumentos (2pa.)/ 2º e 3º 
ponto: 1 pa. em cada ponto./ Pule o 4º ponto e faça 1 corrente./ 
1 pa. no 5º ponto./ não trabalhe a corrente da ca./ faça uma cor-
rente./ 1 pa. no 6º ponto./ não trabalhe a próxima corrente da ca./ 
faça uma corrente./ 1 pa. no 7º ponto./ não trabalhe a próxima 
corrente da ca./ faça uma corrente./ 1 pa. no 8º ponto./ Pule o 9º 
ponto e faça uma corr. / 10º ponto: 2 pa. (aumento)./ 1 pa. no 11º 
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ponto./ Pule o 12º ponto e faça uma corr. / Agora repita o mes-
mo processo feito no primeiro olho (resumo: pule 1 ponto, faça 
corrente, em seguida 1 pa.) até completar 5 quadradinhos vazios 
no desenho./ 18º e 19º ponto: 1 pa. em cada ponto./ 20º ponto: 2 
pa. (aumento).
15ª Carr (Olho): 1º ao 4º ponto: 1 pa. em cada/ Até o 8º ponto 
acompanhe o mesmo desenho de quadradinhos feito na carreira 
anterior (carr 14), fazendo corrente onde tem corrente e 1pa. 
em cada pa. da ca. até completar 5 quadradinhos vazios no 
desenho./ 9º ao 11º ponto: 1 pa. em cada/ Agora repita o mesmo 
processo feito no primeiro olho até completar 5 quadradinhos 
vazios no desenho./ 16º ao 19º ponto: 1 pa. em cada.
16ª Carr (Olho): 1º ao 4º ponto: 1 pa. em cada/ 1 pa. dentro do 
quadrado vazio da ca./ 1 pa. no 5º ponto./ 1 corrente, em seguida 
1pa. no próximo pa./  1 corrente, em seguida 1pa. no próximo 
pa. da ca./  1 corrente, em seguida 1pa. no próximo pa. da ca./ 
1 pa. dentro do quadrado vazio da ca. (formou 3 quadrados no 
desenho do olho)./ 3 pa. nos próximos 3 pa. sem aumento./ 1 pa. 
dentro do quadrado vazio da ca./ Agora repita o mesmo proces-
so feito no primeiro olho até completar 3 quadradinhos vazios 
no desenho./ 1 pa. dentro do quadrado vazio da ca./ Últimos 4 
pontos: 1 pa. em cada ponto.
17ª Carr (Olho): 1º ao 6º ponto: 1 pa. em cada/ 1 pa. dentro do 
quadrado vazio da ca./ faça 1 corrente./ 1 pa. dentro do quadra-
do vazio da ca./ faça 1 corrente. / 1 pa. dentro do quadrado vazio 
da ca./ (formou 2 quadrados no desenho do olho).
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1 pa. em nos próximos 7 pontos./ Agora repita o mesmo proces-
so feito no primeiro olho até completar 2 quadradinhos vazios no 
desenho./ Últimos 6 pontos: 1 pa. em cada ponto.
18ª e 19ª Carr: Inteiras de pa., sem aumento e sem diminuição. 
20ª e 21ª Carr (diminuição): inteiras de pa. fazendo 1 diminuição 
nas duas pontas das carreiras (1º e último ponto). 
22ª Carr (diminuição): Não trabalhe o 1º ponto./ 1 pb. no 2º pon-
to./ no 3º ponto faça 1 pb. e uma corrente (equivale ao 1º pa. da 
carreira)./ O restante da carreira é interia de pa., não trabalhe os 
últimos 2 pontos (diminuição).
23ª Carr (diminuição): Não trabalhe o 1º ponto./  2º ao 5º ponto: 
1 pb. em cada./ no 6º ponto faça 1 pb. e uma corrente (equivale 
ao 1º pa. da carreira)./ 7º ao 16º ponto: 1 pa. em cada./ 17º ao 
20º ponto: 1 pb. em cada./ 21º ponto: 1pbx. 

MONTAGEM DA PEÇA
Atenção: A costura deve ser feita do lado avesso da peça. 
- Costure a caveira de crochê na peça que será a frente do blu-
são (18 cm abaixo da gola).

- Costure os ombros com pbx. (Faça esse trabalho de um lado, 
ao terminar corte o fio e costure do outro lado).
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- Costure as laterais da peça com pbx. deixando 25 cm de cava 
em cada lado. (Utilize 53 pontos para costurar). 
- Faça a gola seguindo a receita. 
- Feche as mangas costurando com pbx. 

- Prenda a manga na cava com marcadores de pontos, em segui-
da costure com pbx. 

- Para fazer o detalhe das mangas dobre 7 cm para fora, depois 
prenda com um pedaço de lã em dois pontos opostos para o 
detalhe ficar fixo. Arremate todos os fios.
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Seu Blusão está pronto 
para você arrasar nesse 
inverno!!

Espero que tenham 
gostado e até o próximo 
projeto!

Si Guerreiro 





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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