
AMAMOS O 
AZUL DO DENIM!



MACAQUINHO JOYCE
ECOJEANS

POR GABI KYRILLOS DO @GABKYRILLOS PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
9 novelos de ECOJEANS - cores variadas
Agulhas de crochê nº6mm e nº6,5mm
5 botões
Fita Métrica
Tesoura
Agulha de tapeçaria nº 14 para acabamentos

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Carr: Carreiras
Corr: correntes
P.B.: ponto baixo
P.A.: ponto alto
Aum: aumento

Faça uma peça coringa para seu guarda roupa! Um macaquinho fresco e 
aconchegante para usar no dia a dia todo feito com ECOJEANS, um dos nossos 

fios especiais pois é feito a partir de aparas de jeans da indústria ou seja, é 100% 
reciclado e sustentável. E se fizer essa receita, nos marque nas suas 

redes sociais pois adoramos ver o trabalho de todos vocês!

Feito por Gabi Kyrillos, Feito com ECOJEANS, Feito com Pingouin.

9 nov. 100 g 6 / 6,5 mm



FEITO COM ECOJEANS

MEDIDAS

INÍCIO - BUSTOS 
- Inicie com 9 corr. (ag. nº6mm)
- Faça pb a partir da 3ª corr, totalizando 8pb
- Siga fazendo carreiras de pb ida e volta até a 6ª carr
- A partir da 7ª carr, comece a fazer 1 aum em cada carreira, apenas no 
lado do decote.
- A partir da 26 carr, aumente dos dois lados. (decote e cava)
- Pare de tecer essa etapa quando atingir a altura do ombro até 3 dedos 
abaixo da sua axila.
- Repita o processo para o outro busto.

OBS.: Lembre-se que o as faces do decote devem se sobrepor em aproxi-
madamente 4cm, para fazer o caseado dos botões.



COSTAS 
- Faça 8 pb nas costas do cordão de corr iniciais do primeiro ombro e siga 
fazendo corr até chegar no segundo ombro, então faça 8 pb nas costas do 
cordão de corr iniciais do segundo ombro.
OBS.: Para saber a medida do cordão de correntes de junção, posicione os 
dois bustos e tire a medida entre os dois. Se tiver dificuldade, meça o com-
primento de uma alça de soutien até a outra.
- Faça carreiras de ida e volta passando pelo cordão de corr, fazendo 1 aum 
de cada lado a partir da 26ª carr, tecendo até atingir a mesma altura dos 
bustos.
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CORPO
- Passe a tecer as três partes juntas, deixando apenas a frente aberta, a partir 
da 3ª carr, comece a fazer as casas no lado esquerdo, pulando 2 pontos de 
base e tecendo 2 corr a cada casa.

Cintura - Na altura do quadril
- Faça pa ao redor da peça, tecendo as duas faces frontais sobrepostas em 
aproximadamente 4 cm. (com a face caseada na frente)
- Faça mais 2 carr em barra 1x1

SHORTS
- Faça 1 carr em pb com aum distribuídos a cada 3 pbs (aproximadamente)
- Confira se a medida está correta para o seu quadril. (se necessário, passe 
para a agulha nº6,5mm para ficar mais confortável)
- Faça carreiras circulares em pb até a altura do gavião/gancho.
- Marque os meios da peça, frente e costas, e faça um cordão de corr unindo 
as duas.
- Hora de experimentar novamente e conferir se o cordão de correntes fica 
confortavelmente posicionado entre as suas pernas.
- Passe a tecer uma perna e depois a outra, separadamente, até o comprimen-
to desejado.
Capuz
A partir da 16 ª carreira abaixo das correntes iniciais do ombro, comece a 
tecer carreiras de ida e volta, iniciando por um dos lados, conforme segue:
- 1 carr pb
- 1 carr pa + 1 corr + pa pulando um ponto de base
- 3 carr pb

ACABAMENTO 
- 1 carr pb em volta de toda a peça, desde a cintura, passando pelos decotes e 
capuz até o outro lado.
- 1 carr em pb em volta de cada cava
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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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