
Mini Roupinhas 
F-O-F-I-N-H-A-S!



SALOPETE PARA BONECA 
BAMBINO

POR STELLA CAMEROTTI DO @DOLLMODELISTA PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  

FIO/LÃ 
Bambino, 1 nov. (100 g) 
Para fazer sua salopete você pode esco-
lher e combinar entre as 22 cores do fio 
bambino. Foram usadas nos salopetes 
modelos as cores:  Tomate (0314); Acqua 
(1662); Picnic (8381); Sereno (1339); 
Amarelo plus (1286); Colorama (4287); 
Frescor (7690); Royal (512); Santorini 
(8526); Melão suave (4220); Blue sky 
(2561)

Confira a seguir, um mini salopete feito todo em tricô para bonecas! A artesã Stella 
Camerotti do @dollmodelista criou essa receita exclusiva para o ateliê Pingouin 

com várias opções de composições para você criar um mini guarda roupa completo!
Ah! E se você é iniciante na técnica do tricô, confira no nosso canal no Youtube @

fiospingouin, alguns vídeos tutoriais de como fazer os pontos.

Feito por Doll Modelista, Feito com AMOR, Feito com Pingouin

1 nov. 100 g 2,5 mm



FEITO COM BAMBINO

OUTROS MATERIAIS
ag. para tricô Pingouin nº 2,5; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 1 
alfinete de segurança; 2 colchetes de pressão de 7 mm; 4 minis botões; 
agulha e linha de costura; linha para bordar; botões decorativos e tesoura.

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS
nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m.= 
meia; t. = tricô; j.= junto(s); laç = laçada; rem. = rematar; cordão de t. = 
direito e avesso em t.; trab. = trabalhe; esq. = esquerda; dir. = direita

EXECUÇÃO
OBS.: O trabalho é realizado em uma única peça iniciando pela barra.
- Monte 54 p. na ag. de tricô nº2,5 e trab. 3 cordões de t. 
7º carr.: Trab. 4 p. t.; 21 p. m.; 4 p. t.; 21 p. m.; 4 p. t.
8º carr. e todas as carr. pares: Trab. em p. t.
9º carr.: Trab. 4 p. t.; 21 p. m.; 4 p. t.; 21 p. m.; 1 p. t.; laç.; 2p.j. em t.; 1 p. t. 
(casa de botão)
11º, 13º e 15º carr.: Trab. igual a 7º carr.
17º carr.: Trab. igual a 9º carr. (casa de botão)
19º, 21º e 23º carr.: Trab. igual a 7º carr.
25º carr.: Trab. igual a 9º carr. (casa de botão)
27º, 29º e 31º carr.: Trab. igual a 7º carr.
33º carr.: Trab. igual a 9º carr. (casa de botão)
35º e 37º carr.: Trab. igual a 7º carr.
39º carr.: Trab. 54 p. t.
40º carr.: Rem. 4 p. ; trab. 50 p. t. 
41º carr.: Rem. 29 p. ; trab. 21 p. t.
42º carr.: Trab. 2 p.j. em t.; 17 p. t.; 2 p.j. em t.
43º carr.: Trab. 19 p. t.
44º carr.: Trab. 2 p.j. em t.; 15 p. t.; 2 p.j. em t.
45º carr.: Trab. 17 p. t. 
46º carr.: Trab. 2 p.j. em t.; 13 p. t.; 2 p.j. em t.
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47º carr.: Trab. 15 p. t.
48º carr.: Trab. 15 p. t
- Para formar a alça dir. trab. os 4 p. iniciais em cordões de t. até alcançar 7 
cm.
- Coloque os 11 p. restantes em um alfinete de segurança.
- Retorne os 11 pontos para a ag.; emende o fio; rem. 7 p. Para formar a alça 
esq. trab. os 4 p. finais em cordões de t. até alcançar 7 cm. 

BOLSO FRONTAL
- Monte 13 p. na ag. de tricô nº 2,5 
1º, 3º, 5º, 7º, 9º carr.: Trab. em p. m.
2º e todas as pares: Trab. em p. 
11º e 12º carr.: Trab. 1 cordão de t. 

MONTAGEM
- Com a ag. de tapeçaria arremate os fios. 
- Pregue os colchetes de pressão nas alças e na parte de trás da salopete.  
- Pregue os minis botões na lateral da salopete. 
- Pregue o bolso na parte da frente ou borde de acordo com sua preferência.
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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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