CORES DE

SETEMBRO

BLUSA MALVE

KOTINI

POR @SAMBENTOTC PARA PALETA DE CORES KOTINI @SANDALOECEDRO

Uma blusa simples e estilosa com as cores de setembro! Confira a seguir
o passo a passo criado pela artesã Samira com a paleta de cores Kotini.
E se fizer, já sabe: nos marque em um post nas redes sociais, amamos
ver o trabalho de toda comunidade artesanal <3
Feito com amor por Samira, Feito com KOTINI, Feito com Pingouin

MATERIAL
Fio Kotini - 1 novelo da cor 299, 1 novelo
cor 2357, 1 novelo cor 5345, 1 novelo cor
2227, 1 novelo cor 361
Agulha de crochê nº 4,5
Tesoura e agulha de tapeçaria para acabamentos

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Ag = agulha(s); corr. = correntinha(s);
carr. = carreira(s); pb = ponto baixo; pbx
= ponto baixíssimo; pa = ponto alto; pad =
ponto alto duplo

5 nov. 100 g

4,5 mm

TAMANHO DO TOP E TENSÃO DO PONTO
- Largura 50 cm; 48 cm comprimento; 33 cm costas; alça 20 cm; largura
da cava 16 cm; cava até a barra 28 cm; manga 6,5 cm.
- Para tamanho diferentes, tire suas medidas com a fita métrica ou use
uma blusa como base. Adicione ou retire correntinhas no começo do
trabalho, aumente a quantidade de carr. para o comprimento total e você
também consegue alterar o comprimento e largura da alça.
- Quadrado em aproximadamente 10 cm X 10 cm = 13 corr. de base equivalentes a 4 blocos de pad. X 5 carr

SEQUÊNCIA DE CORES
- Cor 361, cor 2227, cor 5345, cor 299, cor 2357.
- Fazer 3 carr. de cada cor e repetir até alcançar o comprimento desejado.

EXECUÇÃO
FRENTE
OBS.: Utilizando fio Kotini na cor 361, faça 60 corr. bem soltinhas.
1ª carr. - Toda em pa.
2ª carr. - Levante três corr. (equivale a 1 ponto) e faça 2 pad. no mesmo
espaço, 1 corr., pular três espaços, 3 pad. no mesmo espaço; repetir até o
final da carr.
3 ª carr. - 4 corr. e 3 pad. no buraco grande da carr. anterior, 1 corr., 3 pad.
no buraco grande da carr. anterior, até o final e termina com 1 corr. e 1
pad. Seguir até a ª 15 carr ou até atingir o comprimento desejado.
16 ª carr. - CAVA= pular dois buracos e introduza a agulha no terceiro
buraco, segue o esquema de pontos e no final da carr. deixar dois buracos
sem fazer.
17 ª carr. - Faça apenas três blocos e no último espaço faça 1 pad, dando
assim início a gola do top.
18 ª carr. – Faça 1 pad e pule para o próximo buraco, ficando com dois
blocos nessa carr.
19 ª carr. - Seguir normal sem mais diminuições por mais 5 carr. Alça da
frente ficará com 7 carr ao total.
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COSTAS
OBS.: Igual a frente até a 16ª carr.
- Na cor 361, faça 60 corr. bem soltinhas.
1ª carr. - Toda em pa.
2ª carr. - Levante três corr. (equivale a 1 ponto) e faça dois pad. no mesmo
espaço, 1 corr., pular três espaços sem fazer, três pad. no mesmo espaço;
repetir até o final da carr.
3ª carr. - 4 corr. três pad. no buraco grande da carr. anterior, 1 corr., três
pad. no buraco grande da carr. anterior, até o final e terminar com 1 corr. e
1 pad. Seguir até a carr. 15 ou até atingir o comprimento desejado.
16ª carr. - CAVA= Pular dois buracos e introduza a agulha no terceiro
buraco, seguir o esquema de pontos e no final da carr., deixar dois buracos
sem fazer.
17ª carr. - Seguir igual até a 21ªcarr.
22ª carr. - Faça apenas dois blocos de pad., 1 pad. no próximo buraco.
Repetir mais duas vezes ficando com o total de 24 carr.
- Costurar as duas laterais e os ombros.
MANGAS DO TOP
- Introduza a a agulha na lateral da 16ª carr. e faça um bloco de 3 pad., 2
corr., um bloco de 3 pad., 2 corr. e vá para o próximo espaço; repetir até
chegar na outra ponta no final da alça (assim formará o frufru da manguinha).
- Faça 1 carr. com a cor 299, 1 carr. com a cor 5345 e 1 carr. com a cor
2357.
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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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