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BLUSA AMORA
LINA

POR SUSANA FERNANDEZ DO @SU_FERNANDEZ PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 6 novelos Lina cor nibs cacau 9718
- 4 novelos Lina cor ouro velho 9717
-  Agulhas para tricô nº5.5mm e nº15.0mm
-  Agulha de tapeçaria
- Tesoura

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
- Pt: Ponto
- Pt Tricô: ponto tricô

O fazer manual faz parte da minha história desde criança. Ao receber o convite do projeto 
"Mulheres Ma-ravilhosas", me vi diante de um desafio e muito feliz por estar ao lado de 

artesãs tão talentosas! E o fio LINA, não poderia ser mais perfeito! Suave, macio, delica-
do e fácil de trabalhar. Essa peça expressa o meu olhar criativo e a forma que brinco com 

o abrir e fechar da trama, valorizando com simplicidade, o ponto tricô.  
Ah! E se fizer, nos marque nas suas redes sociais pois adoramos ver o  

trabalho de toda comunidade arte-sanal

Feito por Susana, Feito com Lina, Feito com Pingouin.

6 nov. 50 g 5,5 mm



FEITO COM LINA

EXECUÇÃO 

Obs.:
- A peça é feita em fio duplo. Utilize 2 cabos de LINA simultaneamente.
- Apenas Pt Tricô no direito e avesso da peça.

FRENTE E COSTAS SÃO IGUAIS
- Nas agulhas para tricô nº 5.5mm, montar 56 pts (fio duplo) e trabalhar 
em Pt Tricô por 12 cordões, na cor ouro velho.

- Mudar para agulha 15.0mm (fio duplo) e cor vinho. Trabalhar em Pt 
Tricô por 13 cordões

MANGAS
- Nas agulhas para tricô nº 5.5mm, montar 24pts (fio duplo) e trabalhar 
em Pt Tricô por 12 cordões, na cor ouro velho.

- Mudar para agulha nº 15.0mm (fio duplo) e cor vinho. Trabalhar em Pt 
Tricô por 6 cordões.





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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