
As cores de Cora 



CROPPED CORA
CORA

POR MARTA ARAÚJO DO @_MARTA_TRICOCROCHE PARA ATELIÊ PINGOUIN

TAMANHO 
M

MATERIAL  
4 novelos de Cora cor Candy 9027.
Agulhas para tricô Pingouin nº5,5 mm e 
nº6 mm.
Agulha de tapeçaria para costuras e 
acabamentos.
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
PTS= Pontos
- Pt. Barra 1/1 no Direito do trabalho: 1 
meia, 1 tricô

Confira a seguir, a receita de um confortável cropped em tricô que a artesã 
Marta Araújo fez para nosso ateliê Pingouin com o fio CORA da coleção 

Mulheres Maravilhosas 2021. E se você é iniciante na técnica, confira no 
nosso canal no Youtube alguns vídeos de como fazer pontos no tricô.

Feito por Marta, Feito com CORA, Feito com Pingouin

4 nov. 100 g 5,5 / 6 mm



FEITO COM CORA

- Avesso do trabalho: Acompanhar os pts como se apresentam: tricô sobre 
tricô, meia sobre meia.
- Pt Meia: Direito do trabalho em meia, avesso do trabalho em tricô.

EXECUÇÃO

COSTAS
- Nas agulhas para tricô Pingouin nº6 mm, montar 80 pts e trabalhar em pt 
barra 1/1 por 6 cm.
- Mudar para o pt. Meia e trabalhar em pt meia até completar 22 cm de 
altura total desde o início do trabalho.
- Para as cavas, arrematar de cada lado do trabalho 5 pts (1X), 3 pts. (1X) 
a cada duas carreiras.
- Continuar em pt. meia por 20 cm desde o início das cavas.
- Arrematar de cada lado para os ombros 15 pts., deixar os 34 pts. centrais 
para o decote.

FRENTE
- Trabalhar como as costas, sendo que a 18 cm desde o início das cavas, 
deixar a espera para o decote, os 14 pts. centrais e depois 4 pts. (1X), 3 
pts. (2X).
- Arrematar os 15 pts. de cada lado para os ombros.

MANGAS
- Nas agulhas para tricô nº6 mm., montar 42 pts. e trabalhar 6 cm em 
barra 1/1.
- Mudar para o pt. meia e a 12 cm., começar a aumentar 1 pt. de cada lado 
a cada 6 carreiras (5X), depois 1 pt. de cada lado a cada 10 carreiras (4X). 
Total 60 pts.
- Aos 45 cm. total desde o início do trabalho, para as cavas, diminuir 5 pts. 
(1X), 2 pts a cada 2 carreiras (4X), e 1 pt. (9X).
- Arrematar.



GOLA OLÍMPICA
- Com as agulhas para tricô nº5,5, retomar os pts do decote das costas e da 
frente do trabalho (40 pts nas costas e 48 pts na frente).
- Trabalhar em pt. Barra 1/1 e trabalhar por 20 cm.
- Arrematar todos os pontos e com a agulha de tapeçaria fechar a lateral da 
gola.

ACABAMENTO
Com a agulha de tapeçaria, fechar os ombros, as mangas e laterais da blusa. 
Arrematar os fios.

Prontinho!
Abraços, Marta.

FEITO COM CORA





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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