
Feito à mão 
com A-M-O-R



SUÉTER “FEITA À MÃO”
BELLA FASHION

POR ROBERTA RAMONA DO @ROBERTARAMONA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
– Bella Fashion nas cores (1 de cada): 
Massa 2219, fonte 2599, jerimum 2234, 
sunflower 4257, mirante 9610 e petróleo 
2524.
– Agulha de crochê nº 1,75mm
– Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Ponto Baixo – Pb.
Ponto Baixissimo – Pbx.
Ponto Alto – Pa.
Ponto Médio - Pm

Uma peça que une os famosos quadradinhos da vovó, também conhecidos como granny square 
com a técnica de tecer gráficos no fio conduzido. Confira a seguir a receita com o passo a passo e 
gráfico criado pela artesã Roberta Ramona. Um suéter todo feito com coloridos novelos de Bella 

Fashion, nosso fio 100% algodão mercerizado ideal para vestuário. Vídeo sobre dicas sobre acaba-
mento e costuras disponível no nosso canal no youtube, acesse: www.youtube.com/fiospingouin .
Ah! E se fizer essa receita nos marque em um post com a #fiospingouin e a artesã criadora, pois 

amamos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal!

Feito por Roberta, Feito com Bella Fashion, Feito com Pingouin

6 nov. 100 g 1,75 mm



FEITO COM BELLA FASHION

Correntinhas – Corr.
Carreiras – Carr.
Agulha – Ag.

MEDIDAS
Receita para tamanho G/GG – 55cm de comprimento (ombro até barra) e 
52 cm largura
Obs.: Receita adaptável, para tamanhos menores ou maiores diminua ou 
adicione pontos respeitando os limites do desenho na parte da frente; para a 
parte das costas diminua ou adicione quadrados.

EXECUÇÃO

FRENTE
Siga o gráfico em pixel “Feita à Mão” para ser trabalhado em pontos altos. 
Faça 112 corr com fio cor Petróleo e inicie o trabalho laçando a 4ª corr a 
contar da Ag. Trabalhando a 1ª carr em Pa com a cor Petróleo já condu-
zindo o fio na cor Massa Bege desde a primeira carreira. Faça as trocas de 
cores conforme a foto.
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COSTAS
Em granny Square (quadradinho da vovó)
Usando o fio Massa Bege, inicie com 4 corr. e feche a argola com 1 p.bx. Ob-
serve o Gráfico 1:
1ª carr.: 3 p.a. e 2 corr. Repita mais 3 vezes e feche a volta com 1 p.bx..
2ª carr.: Troque a cor. Cada alça com 2 corr. deve receber 3 p.a., 2 corr., 3 p.a. 
e 1 corr..
3ª carr.: Troque para a cor. Cada alça com 2 corr. deve receber 3 p.a., 2 corr., 3 
p.a. e 1 corr.. E cada alça com 1 corr. deve receber 3 p.a. e 1 corr..
4ª carr.: Troque a cor. Siga a mesma instrução da 3ª carr
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Faça a união dos motivos utilizando a 4ª carr. seguindo o esquema de cores da 
foto:

MONTAGEM
Com o fio correspondente de cada cor costure as laterais das duas peças 
Frente/Costas utilizando Pb. reservando o espaço da entrada da cabeça e das 
mangas. Siga os desenhos:
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MANGAS
No espaço reservado das mangas siga o esquema de montagem. Faça a união 
dos motivos seguindo a mesma sequência de cores da parte das costas unindo 
os motivos para que forme as mangas.

ACABAMENTOS
Barra inferior, decote e mangas.
Faça uma carr de Pm com a cor correspondente de cada barra.
 

GRÁFICO “FEITA À MÃO”
Gráfico pixel para a técnica em crochê do fio conduzido, para ser executado 
preferencialmente com pontos altos. A leitura do gráfico é bem simples, cada 
retângulo corresponde a um ponto, sendo assim, o desenho se forma quando 
você troca a cor no ponto correspondente à escrita.

FEITO COM BELLA FASHION







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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