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GORRO DUO 
SILKY

POR JOSI SENA DO @JOSISENACROCHE  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
1 novelo do Fio Silky na cor 7758 
1 novelo do Fio Silky na cor 4  
Agulha de tricô circular número nº 7mm
Agulha de arremate
Marcador de pontos
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Pt(s) - ponto(s)
Carr-carreira
m- meia 
t – tricô

Experimente a suavidade e o toque acolhedor tricotando com SILKY! A artesã 
Josi Sena preparou uma receita especial para o inverno: Passo a passo do Gorro 

Duo, um tricô simples e versátil de tecer.

Ah! E se fizer, nos marque em uma foto nas suas redes sociais pois adoramos ver 
o trabalho de toda comunidade artesanal.

Feito por Josi, Feito com SILKY, Feito com Pingouin.

2nov. 100 g 7 mm



FEITO COM SILKY

Dim 2 pjm - diminuição (tirar 2pts juntos em meia: 2pjm)
Barra 1x1: (1m, 1t) 
Ponto quadriculado: (2m, 2t por duas carr, 2t, 2m por 2 carr)

OBS.: Para fazer esse ponto é preciso trabalhar com número de pts múltiplos 
de 4.

EXECUÇÃO 
- Montar 72 pontos na agulha e unir as pontas do trabalho, para tecer de 
forma circular.
- Usar o marcador de pt no início da carr e trabalhar o pt barra 1x1 até a 
carr 11.
- Trocar de cor.
- A partir de agora trabalhar o ponto quadriculado, intercalando a posição 
dos pts a cada 2carr e trocar de cor a cada 6 carr.

Carr 12 e 13: *2m, 2t* por toda carr
Carr 14 e 15: *2t, 2m* por toda carr 
Carr 16 e 17: *2m, 2t* por toda carr 

Trocar de cor

Carr 18 e 19: *2t, 2m* por toda carr
Carr 20 e 21: *2m, 2t* por toda carr 
Carr 22 e 23: *2t, 2m* por toda carr 

Trocar de cor

Carr 24 e 25: *2m, 2t* por toda carr
Carr 26 e 27: *2t, 2m* por toda carr 
Carr 28 e 29: *2m, 2t* por toda carr 

Trocar de cor

Carr 30 e 31: *2t, 2m* por toda carr
Carr 32 e 33: *2m, 2t* por toda carr 



Carr 34 e 35: *2t, 2m* por toda carr 

Trocar de cor

Carr 36 e 37: *2m, 2t* por toda carr
Carr 38: *4m 1dim 2pjm* por toda carr
Carr 39: *8m 1dim 2pjm* por toda carr
Carr 40: dim 2pjm por toda carr
Carr 41: dim 2pjm por toda carr

Cortar o fio longo e com a agulha de tapeceiro passar por dentro de todos 
os pts para tirar da agulha de tricô e fechar o círculo. 

FINALIZAÇÃO
- Passar mais uma vez com fio por dentro dos pts do círculo e levar a agu-
lha para o avesso da peça.
- Prender o pompom no topo do gorro. 
- Arrematar os fios de dentro da peça escondendo as pontas na trama do 
tricô.

Agora sim, seu Gorro Duo está pronto!

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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