
Decoração 
Afetiva



ALMOFADA ENIGMA
SILKY

POR CRISTINE LOBATO DO @TRAMASCOMFIO PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
6 nov. de Silky nas cores:  Bronze 7757,  
Malta 7758 e Cru 004 (2 novelos de cada)
Agulha de crochê nº 6mm
Agulha de tapeçaria para acabamento
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
pt. = ponto(s)
carr. = carreira(s)
corr. = correntinha(s)
pa = ponto alto

Uma peça de crochê para trazer mais aconchego e afeto para seu lar! Feito com 
o fio /lã SILKY, a artesã Cris Lobato, criou a Almofada Enigma com um padrão 

geométrico e elegante na técnica do crochê em fio conduzido. E se fizer essa receita, 
marque a #fiospingouin e a artesã em um post nas redes sociais, pois adoramos ver 

e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Cris, Feito com Silky, Feito com Pingouin

6 nov. 100 g 6 mm



FEITO COM SILKY

pbx = ponto baixíssimo
trab. = trabalhe
rep. = repita
*--* = rep. de *a*

TAMANHO
Aproximadamente 40x40cm 

NOTA
- O trabalho é feito em fio conduzido e com carreiras circulares.
- Após a 1ª carreira, separe o trabalho com auxílio de dois marcadores de 
pontos, ficando metade dos pontos para trás e metade para frente.
- Execute o gráfico na frente e depois repita atrás.

EXECUÇÃO
1ª carr. - Com a cor bronze, faça 41 corr.; a partir da 4ª corr trab. 1 pa para 
cada pt base, carregando desde a 1ª carr o fio cru e o malta. Na última corr, 
trab 3 pa e siga com 1 pa em cada pt base do outro lado das corr iniciais. 
Na última corr, trab. 2 pa + 3 corr.

2ª a 22ª carr. - Trab. sempre em pa com carr circulares, efetuando a troca 
de cores conforme o gráfico (na próxima página).

COSTURA
Coloque o enchimento de sua preferência e costure os dois lados alinha-
vando com auxílio da agulha de tapeceiro. Se suas habilidades lhe permiti-
rem, você pode colocar zíper na peça!

ACABAMENTO
Corte os fios deixando cerca de 10cm, arremate e com auxílio da agulha de 
tapeçaria, esconda a ponta por dentro da trama para fazer o acabamento. 



FEITO COM SILKY





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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