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BOLSA ALASCA
PARATAPET

POR DÉBORA ALVES DO @ADEBORALVES PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fio Paratepet nas cores 509, 611, 1278 e 
1434 (2 meadas de cada)
Agulhas de crochê nº 5 e 6 mm
Agulha de tapeçaria
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
ant.: anterior
aum.: aumento
carr.: carreira
corr.: correntinha
esp.: espaço
p.a.: ponto alto

Feito com a lã Paratapet, a artesã Débora Alves te ensina como utilizar esse fio 
no crochê! Confira o passo a passo a seguir da bolsa Alasca toda trabalhada 
basicamente em pontos baixos. Ah! E se fizer, nos marque em uma foto nas 

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

Feito por Débora, Feito com Paratapet, Feito com Pingouin.

4 nov. 100 g 5 / 6  mm



FEITO COM PARATAPET

p.b.: ponto baixo
p.bxmo: ponto baixíssimo
prox.: próximo(a)

EXECUÇÃO
OBS.: A bolsa é toda feita em p.b., carreiras circulares, em espiral (sem 
fechar as carreiras).

- Com a agulha 6mm, pegue a cor de sua preferência e faça 51 corr.
1ª carr.: 1 corr. pra subir, 1 p.b. na segunda corr. contando a partir da agu-
lha, 1 p.b. em cada uma das corr. Na última, faça 3 p.b.

Imagem 1 - 3 p.b. na última corr.

- Agora volte trabalhando o outro lado da corr., fazendo 1 p.b. em cada 
corr.
- Na última, faça mais 2 p.b. (1 você já tinha feito, foi o primeiro da carr.)
- Marque o último ponto para poder fazer a contagem de carreiras.

Imagem 2 - Final da 1a carreira



FEITO COM PARATAPET

2ª carr.: p.b. sobre p.b. (sem aumentos ou diminuições). Somente ponto 
sobre ponto.
3ª a 36ª carr.: repita a 2ª carr.
37ª carr.: 1 p.bxmo em cada ponto da carr. ant.
- Corte o fio e arremate.
- Dobre os cantos da bolsa (cerca de 3,5 cm) e costure para formar o fundo 
da peça.

Imagem 3 - dobra para formar fundo da bolsa

ALÇA
- Para fazer a alça, faça 135 cm de correntinhas
1ª carr.: 1 corr. pra subir, 1 p.b. na segunda corr. contando a partir da 
agulha, 1 p.b. em cada uma das corr. Na última, faça [1 p.b., 1 corr., 2 p.b., 
1 corr., 1 p.b.]

Imagem 4 - na última corr., faça [1 p.b., 1 corr, 2 p.b., 1 corr., 1 p.b.)



FEITO COM PARATAPET

- Agora volte trabalhando o outro lado da corr., fazendo 1 p.b. em cada 
corr.
- Na última (onde já tem 1 p.b.), faça [1 p.b., 1 corr. 2 p.b.]. O fechamento 
invisível simulará a corr. que falta (caso prefira, faça 1 corr. e feche com 
pbxmo)

2ª carr.: com outra cor de fio, faça 1 p.b. em cada ponto da carr. ant. e [1 
p.b., 1 corr., 1 p.b.] em cada corr. (são 4 ao todo, 2 em cada canto da alça)
3ª carr.: repita a 2ª carr. trocando a cor do fio.

Imagem 5 - detalhe da ponta da alça com as 3 carr.
Corte o fio e arremate.

MONTAGEM
- Costure as duas pontas da alça.
- Posicione a alça de modo a manter o intervalo de 4 dedos de cada lado da 
bolsa. Com uma cor contrastante, costure a alça usando o ponto atrás (ou 
pesponto).
- Caso tenha dúvida, dê uma olhada no vídeo de apoio disponível no canal 
da Fios Pingouin no Youtube.
- Para colocar o botão imantado, faremos uma “aba” por dentro da bolsa.
- Vire a peça do avesso e continue:



1ª carr.: Com a agulha 5 mm, faça 1 p.b. em cada ponto da segunda carr., 
pegando a chamada terceira alça, a alça que fica atrás do ponto:

Imagem 6 - terceira alça do p.b., visível no avesso da peça

2ª a 4ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant. 
- Fixe os botões imantados.
- Se preferir, costure a “aba” para que ela fique fixa na bolsa.

Imagem 7 - botão fixado na aba interna da bolsa

Sua bolsa está pronta!

Espero muito que goste, que faça pelo menos um para você, que presen-
teie ou venda muito! :-*

FEITO COM PARATAPET





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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