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CROPPED ENVELOPE
TOMIE

POR JÚLIA DO @SANDALOECEDRO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- 4 novelos de Tomie na cor NY NIGHT  9572
- 1 novelo de Tomie na cor TANNAT  3353
- 1 novelo de Tomie na cor BLUE BIRD 9571
- Agulha de crochê 3 mm
- Tesoura
- Marcadores de carreira
- Fita métrica

NÍVEL DE DIFICULDADE
Médio

“Teci o cropped envelope no fio Tomie e me encantei com a experiência! O fio é sedoso, 
macio e delicioso de trabalhar. Me inspirei no Instituto Tomie Ohtake para criar a mode-
lagem e paleta de cores dessa peça. “ Ah! E se fizer, nos marque em uma foto nas suas 

redes sociais pois adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Júlia, Feito com Tomie, Feito com Pingouin.

6 nov. 100 g 3 mm



FEITO COM TOMIE

OUTRAS SUGESTÕES DE PALETAS
- KAIKAI 3352 + TANNAT 3353 + LED 3380
- NY NIGHT 9572 + TORTUGA 9721 + FULL MOON 2875
- L'EAU 9618 + FULL MOON 2875 + BRANCO 0002

PONTOS EMPREGADOS 
E ABREVIATURAS
p.b.: ponto baixo
m.p.a.: meio ponto alto
carr.: carreira
corr.: correntinha

EXECUÇÃO 

COSTAS
Obs.: Iniciaremos a blusa pelas costas.
- Trabalhe 85 corr. confortáveis para o tamanho P.
Caso queira fazer menor ou maior, faça de 4 a 6 correntes a menos ou a 
mais para cada tamanho.
- Exemplo: PP= 79 ou 81 correntinhas/ M: 89 ou 91 e assim por diante.
Mantenha o número de correntes iniciais ÍMPAR.
1. Trabalhe uma carreira inteira de pontos baixos (84 pontos)
2. Vire e faça uma carreira inteira de meio ponto alto nos espaços entre 
pontos
3. Vire e trabalhe em p.b. na 3a alça de cada ponto por toda a carreira.
Intercale uma carreira de m.p.a. (carreiras pares) e p.b. na 3ª alça (car-
reiras ímpares) por todo o comprimento das costas e finalize em uma 
carreira par, ou seja, de meio ponto alto. (sugestão: total de 56 carreiras 
= +/- 32 cm)
- Não corte o fio, iremos fazer os ombros.



OMBROS DAS COSTAS
1. Vire o trabalho e faça somente 20 p.b. na 3ª alça. 
2. Vire e trabalhe 20 m.p.a.
3. Repita a carr. 1 (siga intercalando essa sequência por um total de 9 
carreiras = +/- 8 cm de altura x 11 cm de largura)
- Corte o fio e arremate com um nó para o avesso (o lado que não apa-
rece a "trancinha" do m.p.a.
- Conecte o fio no 20º ponto, pelo lado direito do trabalho (com as tran-
cinhas para a frente), contando da extremidade para o centro. Comece 
a fazer os 20 p.b. na 3ª alça como foi feito do outro lado. Vire e repita a 
carr. de m.p.a e siga a mesma sequência por um total de 9 carr.

FRENTE
- Inicie com 4 corr. a mais do que você fez para as suas costas.
- No caso da receita P com costas de 85 corr, a frente terá 89 corr.
1. Trabalhe 1 carr. de p.b. (88 pontos tamanho P)
2. Trabalhe 1 carr. de m.p.a.
3. Trabalhe 1 carr. de p.b. na cabeça do m.p.a e não mais na 3ª alça. 
Dessa forma, ao torcermos essa peça da frente do cropped, teremos o 
mesmo desenho do lado direito e do lado avesso.
- Siga intercalando as carreiras de m.p.a. (carr pares) e de p.b. (carr 
ímpares) pela mesma quantidade de carr. que você fez para as costas. 
Por exemplo, 56 carreiras, parando em uma carreira par (de m.p.a)
- Corte o fio e arremate.
- Torça o retângulo que você obteve para a frente do cropped apenas 
uma vez, levando a ponta inferior direita para cima.

OMBROS DA FRENTE
1. Conecte o fio na extremidade direita da peça e trabalhe 20 p.b. na 3ª 
alça.
2. Vire e trabalhe 1 carreira de m.p.a.
3. Vire e repita a carr. 1. (siga intercalando essa sequência por um total 
de 9 carr.)
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- Repita o processo como fizemos para o ombro esquerdo das costas. 
- Una os ombros das costas com os ombros da frente como preferir. A suges-
tão é fazer a união dos ombros pelo avesso com pontos baixíssimos.

MANGAS
Medidas guia da manga: 58.5 cm de comprimento/ 11.5 cm de largura/15 cm 
de largura após aumentos.

DIVISÃO DE CORES DAS MANGAS TRICOLORES
1 a 6: NY NIGHT  9572
7 a 12: BLUE BIRD 9571
13 e 14: TANNAT  3353
15: BLUE BIRD 9571
16 a 18: NY NIGHT  9572
19 a 25: TANNAT  3353
26 e 27: BLUE BIRD 9571
28 a 34: NY NIGHT  9572
35 e 36: TANNAT  3353
37 a 44: BLUE BIRD 9571
45 e 46: NY NIGHT  9572
47 a 54: TANNAT  3353
55 e 56: BLUE BIRD 9571
57: TANNAT  3353
58 a 66: NY NIGHT  9572
67: NY NIGHT  9572

Trabalhe 45 corr. (ou o número ímpar confortável para passar o seu pulso)
1. Una as extremidades das corr. e trabalhe 1 carr. de pb (44 pontos - número 
par de pontos). Faça sempre finalizações simples com pbx em todas as carr. 
da manga.
2. P.b. na 3ª alça.
3. Repita p.b. na 3ª alça.
4. Trabalhe p.b. entre os pontos por toda a carr.
5. Após a finalização em pbx da carr. anterior, faça 1 corr. + 1 p.b. + 1 corr. 
(vai substituir 1 p.a. nos inícios de todas as carr.) no 1º espaço. Nesse mesmo 
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espaço, trabalhe 1 p.a. + 2 corr + 1 p.b. Pule 2 espaços e trabalhe novamente: 2 
p.a. + 2 corr. + 1 pb. Pule 2 espaços e repita até completar toda a carreira.
6. Caminhe com pbx após a finalização, até chegar no espaço de 2 corr da carr 
anterior. Trabalhe da mesma forma que fizemos para iniciar a 5ª carr e siga com 
o ponto da manga sempre nos espaços de 2 corr da carr. anterior.
7. Trabalhe da mesma forma até atingir a altura do seu bíceps (vá vestindo a man-
ga e vendo qual a quantidade de carreiras necessárias. Sugestão, até a carr. 58)

59ª Carr: Faremos 3 aumentos distribuídos aleatoriamente nessa carreira. O 
aumento será 1 conjunto inteiro de 2 p.a. + 2 corr. + 1 p.b. no espaço existente 
entre os "conjuntos" da carreira anterior.

- Sugestão: faça o primeiro conjunto como de costume, trabalhe um conjunto de 
aumento entre o primeiro e segundo conjunto. Siga trabalhando nos espaços das 
2 corr até chegar mais ou menos na metade da carr, ali encaixe o 2ºaumento. 
Volte a trabalhar nos espaços de 2 corr normalmente e antes do último conjunto 
da carr, encaixe o 3º e último aumento.

60ª e 61ª Carr: Trabalhe os conjuntos em todos os espaços de 2 corr (não faça 
novos aumentos)

62ª Carr: Repita o que foi feito na 59ªcarr., criando mais 3 aumentos distribuídos 
aleatoriamente pela carr.

63ª e 64ª Carr: Trabalhe os conjuntos em todos os espaços de 2 correntes (não 
faça novos aumentos)

67ª Carr: Trabalhe 1 carr inteira de p.b. entre os pontos. No espaço de 2 corr 
faça somente 1 p.b.

- Una as laterais da blusa como preferir deixando uma abertura de +/- 15 cm de 
cava para a união das mangas. 
- Use marcadores de carr para te ajudar a fazer essa união sem entortar a costura. 

Sugestão: 
Unir em pbx pelo lado direito da peça, sem apertar os pontos para não repuxar.





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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