
A tendência das 
cores na moda!



COLETE ARCO ÍRIS
FLASH

POR DAI SILVA DO @DAIISIILVA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
9 Novelos de FLASH nas cores e quantidade: 
1 nov. cor 1286, 1 nov. cor 2357, 1 nov. cor 
1654, 1 nov. cor 1447, 1 nov. cor 210, 1nov. 
cor 1418, 1 nov. cor 1575, 1nov. cor 4323 e 1 
nov cor 5794.
Agulha de crochê nº 4mm e nº 3mm
Tesoura
Agulha de tapeçaria nº 16 para acabamentos
Fita métrica

O famoso pulôver sem mangas está em alta no mundo da moda! Tendência 2021 por todo o 
mundo, o Colete é uma peça chave para se ter no guarda roupa e combinar com vários looks 

estilo anos 90. Confira a seguir a receita desse Colete de crochê feito com nossa lã 100% 
acrílica FLASH e criada pela artesã Dai Silva. Acompanha vídeo aula dos acabamentos e 

costura disponível no nosso Youtube!
E se fizer esse Colete Arco Íris, já sabe né? Marque a artesã e a #fiospingouin em post nas 

suas redes sociais pois adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal <3

Feito por Dai, Feito com FLASH, Feito com Pingouin.

9 nov. 100 g 3 /4/16 mm
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TAMANHO
Veste P/M
Obs.: Para tamanho G acrescente 1 novelo de cada cor.
Para tamanho GG acrescente 2 novelos de cada cor, etc.

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Para tamanho GG acrescente 2 novelos de cada cor, etc.

EXECUÇÃO
Antes de começar: Meça seu busto e como ele é um colete “oversized, 
acrescente mais 6 centímetros. Com a metade da medida, divida uma parte 
para frente e outra para costas da peça.
Frente: Com a agulha nº4mm, na cor 1286, faça o número de correntinhas 
correspondente a do busto (metade, como citado acima) e suba mais 3 corr. 

1ª carr: PA.
2ª carr: Suba 3 corr e faça PA sob PA. 
Obs.: A peça é toda em PA siga carreiras retas até atingir a altura da cava. 
Para esse tamanho foram feitas 24 carr retas sem diminuições até come-
çar a cava.
O esquema de cores é:
2 carr na cor 1286
2 carr na cor 2357
2 carr na cor 1654
2 carr na cor 1447
2 carr na cor 210
2 carr na cor 1418
2 carr na cor 1575
2 carreiras na cor 4323
2 carr na cor 1286
2 carr na cor 210
2 carr na cor 2357
2 carr na cor 1654



FEITO COM FLASH

CAVA
25ª carr: Na cor 1447, suba 3 corr insira a agulha no PA seguinte, dê uma 
laçada, insira no próximo ponto e dê outra laçada. Finalize essas laçadas 
fazendo 1 PA para fazer a diminuição.  No final da carr, faça a diminuição 
nos antepenúltimo e penúltimo pontos da carr anterior, no último ponto 
faça 1 PA.

Obs.: Dobre a peça ao meio e marque com um marcador o meio da peça.
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26ª carr: Comece fazendo a diminuição e siga até o marcador, finalize aí 
a carr e corte o fio.

DECOTE
- Você fará um lado do decote depois o outro.
27ª e 28ª carr: Na cor 1575, faça 2 carr, diminuindo no início e no final.
Siga diminuindo dos dois lados até a 35ª carr
O esquema de cores é:
2 carr na cor: 1418
2 carr na cor: 4323
2 carr na cor: 1286
1 carr na cor: 2357
36ª - 40ª carr: Faça essas últimas 5 carr sem diminuições. 
O esquema de cores é:
1 carr na cor 2357
2 carr na cor 1654
2 carr na cor 1447
Faça 1 carr de pb pra finalizar.

COSTAS
- Siga o mesmo esquema da parte da frente, comece as diminuições na 
mesma altura, mas pare de diminuir na 34ª carr.
- Na 40ª carr, faça apenas 18 PA de cada lado para marcar o ombro.

COSTURA E ACABAMENTOS
- Junte a parte da frente à parte das costas nas laterais e nos ombros, 
com PB.
- Nos ombros, una com a última cor usada, nas laterais.
- Com a cor 5794, faça 1 carr de PB por toda a cava, colocando 2 PB 
em cada PA. Suba 6 corr e volte colocando 1 PB em cada Corr pulando 
sempre a primeira, ficando assim com 5 PB.
- Prenda o último com um PBX no PB da cava faça mais um PBX para 



alcançar o próximo PB e volte colocando 1 PB em cada PB da carr anterior, 
pegando apenas alça de trás. Siga até circular toda a cava.
- Ao final junte as duas partes com PBX. 
Dica: Conte sempre os pontos para ter certeza que cada carr ficará com 5 
PB, paraq eu não fique torto.

- No decote, na direção do ombro, faça 1 carr de PB por todo o decote inclu-
sive na parte do pescoço. Finalize a carr com 1 PBX. Suba 3 corr e em cada 
PB coloque 3 PA pegando apenas pela alcinha da frente, apenas na parte 
da frente de um ombro ao outro.
- Na barra, faça a mesma carr em relevo que foi feito na cava, com 15 corr.  
Prenda cada carr nas corr que foram feitas no início da peça.
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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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