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FLÂMULA CONSTELAÇÃO DE LIBRA
BELLA ARTE

POR  THAINÁ MELO DO @SINISTRICES PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
2 novelos de Bella Arte Salmão 0215
1 novelo de Bella Arte Tomate 0314
1 vareta de madeira com 32 cm
Agulha de crochê nº2,5 mm
Agulha de tapeçaria
Tesoura

TAMANHO  
28 x 36 cm, aproximadamente

PONTOS E ABREVIAÇÕES
corr: correntinha
carr: carreira
pa: ponto alto

“Librianos são pessoas elegantes por natureza, amantes da arte e da beleza.“
Se fizer essa receita, já sabe: nos marque com a #FIOSPINGOUIN e a artesã 

criadora da peça em uma foto nas redes sociais, pois adoramos ver e 
compartilhar e o trabalho de toda comunidade artesanal!

Feito por Thainá, Feito com Bella Arte, Feito com Pingouin

4 nov. 100 g 2,5 mm



FEITO COM BELLA ARTE

pb: ponto baixo
pp: ponto pipoca
ppa: ponto pipoca pelo avesso

NOTAS
- Esta peça é tecida utilizando a técnica de fio conduzido em carreiras de 
ida e volta. Para que a troca de cor seja perfeita, troque o fio na última 
laçada do ponto anterior.
- Para um melhor acabamento nas laterais, não conduza o fio no primeiro 
nem no último ponto, mantendo-o sempre no avesso do trabalho.
- Ao trocar de carreira, faça duas correntinhas para subir. Estas correnti-
nhas não contam como ponto, assim, faça o primeiro ponto alto da carreira 
sobre o último ponto alto da carreira anterior.
- Para fazer as estrelas é utilizado o ponto pipoca. Para que todas as pipo-
cas fiquem na frente do trabalho faça de duas formas distintas:

Ponto pipoca - pp (carreiras trabalhadas pela frente): faça 5 pa no mesmo 
buraco de ponto, solte a agulha, introduza a mesma pela frente do primeiro 
pa e puxe a laçada que ficou solta. Troque a cor do fio e siga normalmente.

Ponto pipoca pelo avesso - ppa (carreiras do avesso): proceda da mesma 
forma, mas ao puxar a laçada solta introduza a agulha por trás do primeiro 
ponto.
- Ao tecer, observe a legenda do gráfico para posicionar corretamente os 
pontos pipoca e formar sua constelação!

EXECUÇÃO
Com o fio salmão: Comece com 66 corr + 2 corr para subir. 

Carreira 1: 1 pa na 3ª corr a partir da agulha, engate o fio preto e conduza 
pelos próximos 64 pa. Teça o último pa sem conduzir o fio preto. Vire o 
trabalho.

Carreira 2: 2 corr para subir, 1 pa sem conduzir o fio preto, 64 pa conduzin-



do o fio, 1 pa sem conduzir o fio. Vire o trabalho. 

- Siga desta forma, trocando de cor conforme o gráfico, sempre obser-
vando se o trabalho está no lado avesso ou no lado direito ao tecer os 
pp.

- Ao terminar o gráfico, suba 5 corr e prenda a vareta de madeira com 
uma carr de pb. Para fazer a alça, suba 1 corr, faça 4 pb sobre os 4 
primeiros pb da carr anterior, 70 corr e 4 pb sobre os 4 últimos pb da 
carr anterior. Arremate e esconda os fios.

- Com o fio preto, borde a constelação conforme o desenho, introduzin-
do a agulha nas laterais dos pp, arremate no avesso.

E fim! Sua flâmula com a constelação de Libra está pronta!
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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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