
Lugar americano 
   com afeto 



SOUSPLAT FLOR DE CACTO
BELLA FASHION

POR ISABELLA CAVALCANTI DO @MESABELLAATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
1 novelo Bella Fashion Cor Soviet 317 ou 
na cor que desejar.
Agulha para crochê n° 3mm (caso seu 
ponto seja apertado, use a n°3,5)
Tesoura
Agulha de tapeceiro para arremates.

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
Corrente - corr.
Carreira - carr.
Carreira Anterior- ca.
Ponto alto- pa
Ponto baixo- pb
Ponto baixíssimo- pbx

Por Isabella Cavalcanti do @mesabellaatelie para Ateliê Pingouin
Um lindo lugar americano todo feito à mão para compor sua mesa posta! Confi-

ra a receita do sousplat todo feito com 1 novelo de BELLA FASHION 
que a artesã Bella Cavalcanti fez para nosso ateliê Pingouin!

E se fizer já sabe: nos marque com a #FIOSPINGOUIN e a artesã criadora da 
peça em uma foto nas redes sociais, adoramos ver e compartilhar e o trabalho 

de toda comunidade artesanal!

Feito por Isabella, Feito com Bella Fashion, Feito com Pingouin

1 nov. 100 g 3/3,5 mm
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TAMANHO
38 cm de diâmetro.

EXECUÇÃO

BASE
Carr 01: Inicie seu trabalho com o anel mágico, suba 3 corr. para dar altu-
ra de um pa. Faça mais 13 pa dentro do anel. Total de 14 pontos. Finalize 
com um p.b.x. na 3ª corr.  
Carr 02: Inicie essa volta subindo 3 corr. para dar altura de um p.a. Faça 
mais 2 corr. E para cada p.a. da carr anterior faça um p.a. separado por 2 
corr. Ao todo serão 14 p.a. separados por 2 corr. Finalize com 1 pbx.
Carr 03: Inicie essa volta subindo 2 corr. no primeiro espaço de corr, em 
seguida faça 2 meios p.a. e feche tudo junto. Agora faça mais 3 corr. E no 
espaço a seguir faça 3 meios p.a. e feche tudo junto. Repita essa sequência 
até o final. Finalize com um p.b.x. no topo dos pa fechados juntos.
Carr 04: Inicie essa volta subindo 3 corr. para dar altura de 1 p.a. Agora 
faça a seguinte sequência: 2 corr. e no espaço de corr. faça um p.a. 2corr. 
e no topo dos pa fechados juntos, faça 1 p.a. Repita essa sequência ate o 
final. Finalize com 1 p.b.x.
Carr. 05: Inicie essa volta subindo 3 corr. para dar altura de 1 p.a. Agora 
faça a seguinte sequência: 3 corr. e 1 p.a. para cada ponto de base da volta 
anterior e separe com 3 corr. Finalize com um p.b.x.
Carr.06: Inicie essa volta subindo 2 corr. no primeiro espaço de corr, em 
seguida faça 2 meios p.a. e feche tudo junto. Agora faça mais 3 corr. e no 
espaço a seguir faça 3 meios p.a. e feche tudo junto. Repita essa sequência 
até o final. Finalize com um p.b.x. no topo dos pa fechados juntos.
Carr 07: Inicie essa volta com 3 corr. para dar altura de 1 p.a. No primeiro 
espaço de corr. faça 2 p.a. Em seguida faça 1 p. a. no pa da volta anterior, 
e no espaço de corr. faça 3 p.a. A sequência será essa até chegar nos 4 úl-
timos espaços de corr. Nesses 4 últimos, faça apenas 2 p.a. Ao final dessa 
volta você terá um total de 96 p. a. Finalize com um pbx.
Carr 08: Inicie essa volta subindo 3 corr. para dar altura de um p.a. Agora 



faça a seguinte sequência: 2 corr. pule 1 p.a e no p.a. seguinte faça um p.a. 
Repita essa sequência ate o final. Ao todo serão 48 p.a. separados por 2 corr. 
Finalize com 1 p.b.x
Carr 09: Inicie essa volta subindo 2 corr. no primeiro espaço de corr, em 
seguida faça 2 meios p.a. e feche tudo junto. Agora faça mais 3 corr. E no 
espaço a seguir faça 3 meios p.a. e feche tudo junto. Repita essa sequência 
até o final. Finalize com um p.b.x. no topo dos pa fechados juntos.
Carr 10: Inicie essa volta com 3 corr. Para dar altura de um p.a. Nos espaços 
de corr. Faça 2 p.a. Em seguida faça 1 p.a. sobre o p.a. da volta anterior, e no 
espaço de corr. faça 2 p.a. A sequência será essa até o final. Ao todo você 
terá um total de 144 pa.
Carr 11: Inicie essa volta subindo 3 corr. para dar altura de um p.a. Agora 
faça mais 1 p.a. No mesmo espaço, 3 corr. + 2 p.a. no mesmo espaço. Pule 
um p.a. da carr anterior e no ponto seguinte faça 1 p.b. e 5 corr. Pule 3 pon-
tos da carr anterior e no ponto seguinte faça 1 p.b. Pule 1 ponto de base e no 
seguinte faça 2 meios p.a. fechados juntos, 3 corr. E 2 meios p.a. fechados 
juntos. Pule 1 p.a. e no próximo faça1 p.b. 5 corr. Pule 3 pontos e no próximo 
faça 1 p.b. 5 corr. Pule 3 pontos e no próximo 1 p.b. Pule 1 ponto de base e 
volte a fazer a sequência Inicial. Finalize com 1 pb.
Carr 12: Caminhe com p.b.x até chegar ao espaço de 3 corr. Agora faça den-
tro desse espaço, 1 p.b e 2 corr. para simular 1 p.a. Faça 1 corr. de separa-
ção. Você fará um total de 6 p.a. separados por 1 corr. dentro desse espaço.
- Agora faça 1 corr e finalize com 1 p.b dentro no espaço de 5 corr. da volta 
anterior. Repita a seguinte sequência: 5 corr. + 1 p.b 4x. Ao todo serão 4 
alças de 5 corr.
- Faça 1 corr. de separação e nesse próximo espaço de 3 corr.  faça novamen-
te 6 p.a. separados por 1 corr.
- Essa será a sequência por toda a volta. Finalize com um p.b.x.

Carr 13: Inicie com 3 corr. pra dar altura de um p.a. 2 corr. de separação e 
no próximo ponto de base faça 1 p.a. separe com 2 corr. Faça isso por todos 
os 6 p.a. de base. Agora você fará 1 p.b. no 1ºespaço de 5 corr. Faça 5 corr. e 
feche com 1 p.b no próximo espaço.
- Agora você fará por cima do próximo p.b. 2 meios p.a. fechados juntos 
separados por 2 corr. e mais 2 meios p.a. fechados juntos. Sem nenhuma 
corr. você fará 1 p.b. no próximo espaço de 5 corr. Faça 5 corr. de separação 
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e feche com um p.b. no proximo espaço de 5 corr. Faça apenas 1corr e repita a 
sequência inicial.
Carr 14: Inicie com 3 corr pra dar altura de um p.a. 2 corr. de separação e no 
mesmo espaço faça mais um p.a. Dessa forma você fez um ponto em ‘V’. Faça 1 
corr. de separação e faça mais um ponto ‘v' em cada ponto de base separados 
por 1 corr. Faça 1 p.b. no próximo espaço de 5 corr. Faça 5 corr.  e feche com 1 
p.b. no espaço seguinte. Faça 5 corr. e feche com um p.b. no espaço seguinte. 
Agora faça apenas 1 corr. e repita a sequência inicial. Finalize com um pbx.
Carr 15:  Inicie dentro do ponto ‘V ’com 2 corr. e mais 2 meios p.a. fechados 
juntos. Faça 4 corr. e no próximo ponto ‘V’ faça 3 meios  p.a. fechados juntos. 4 
corr. Repita essa sequência em todos os pontos ‘V’.  Faça 4 corr de separação 
e no 1º espaço de 5 corr. faça 1 p.b. Agora no próximo p.b faça 2 meios p.a. 
fechados juntos + 2 corr. e 2 meios p.a. fechados juntos. Sem nenhuma corr. de 
separação, faça 1 p.b no espaço de 5 corr. Agora faça 4 corr.  de separação e 
volte a fazer a sequência inicial até o final da volta. Finalize com 1 p.bx.
Carr 16:  Inicie essa volta fazendo dentro do espaço de corr, 3 corr pra dar 
altura de 1 p.a. E + 4 p.a. Faça a sequência de 5 pontos em cada espaço de corr 
por mais 4 X. No próximo espaço, faça apenas 4 p.a. Faça agora 1 p. b dentro 
desse leque. Em seguida faça 4 p.a. e nos próximos 5 espaços faça 5 p.a. Repi-
ta a sequência ate o final da volta.  
Carr 17: Inicie com 1 corr. para dar altura de 1 p.b., agora faça nos próximos 
2 p.a. 1 p.b. pegando pela alça de trás. Suba 3 corr. e feche em cima do p.b. 
formando assim um ponto ”picô”.
- No mesmo espaço faça + 1 p.b.
- Então a sequência será de 4 p.b. no 5° ponto você fará um ponto picô + 1 p.b. 
no mesmo espaço. 
- Repita a sequência ate você ter um total de 5 picôs.
-Faça + 13 p.b e volte a fazer a sequência de 5 picôs. O resultado será como 
você vê aqui na imagem.

Obs: Caso você deseje aumentar essa peça para 41 cm, substitua o fio Bella 
Fashion pelo fio Bella.
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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.



SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br

fiospingouin

SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pingouin.com.br

fiospingouin


