
IMAGINAÇÃO
o melhor presente é dar espaço para a



TAPETE POMPOM
FLASH

POR RENATA DO @RENATAVEGLIONE  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
- Lã FLASH, 3 novelos de cada cor: Ipê 
0204/Royal 0512/Aruba 0590/Amazonia 
1673/Tempero 4273/Light 2375/Elegân-
cia 1418
- 1 quadrado de 110 cm X 110cm de tala-
garça grossa
- 1 faz pompom de de 5.5mm Pingouin
- Agulha de crochê de n 3mm
- Fita métrica
- Tesoura
- Lápis e borracha
- Cola Quente

Faça artesanato com seu pequeno! A seguir, um passo a passo 
simples e divertido de um colorido tapete criativo cheio de pom-

pons! Se fizer um tapete pompom, já sabe: nos marque em um post 
nas redes sociais, pois amamos ver o trabalho de todos vocês <3

Feito com amor, Feito com FLASH, Feito com Pingouin

3 nov. 100 g 3 mm



FEITO COM FLASH

EXECUÇÃO
- Pegue a talagarça e dobre ao meio na diagonal formando um triangulo.
- Dobre novamente ao meio formando outro triangulo.
- Dobre novamente pela terceira vez formando o triangulo menor.
- Posicione a fita métrica na ponta da dobradura e meça 55 cm e marque 
com um lápis o corte para o círculo, como um compasso.
- Pronto, reserve essa base do tapete.

COMO FAZER O POMPOM
- Com o acessório “Faz pompom Pingouin” de 5.5mm, siga as instruções da 
embalagem para encaixar as duas partes e enrole o fio Flash em um dos 
lados fazendo o total de 75 voltas.
- Feche o Faz Pompom e arremate deixando 15cm de comprimento do fio 
para finalização na talagarça.
- Encaixe a tesoura ao lado do feixo e corte a lã enrolada.
- Faça isso dos dois lados.
- Corte um pedaço de lã Flash e passe onde foi cortado para dar um nó e o 
pompom ficar bem firme. Se necessário, faça mais nós.
- Abra as peças do Faz pompom Pingouin com cuidado e solte o pompom.
- Com uma tesoura sem ponta, corte os excessos da lã para deixar o pom-
pom bem redondo.
- Faça o total de 90 pompom com cada cor da lã FLASH ou até achar ne-
cessário para preencher, preencher toda superfície da talagarça.

COMO APLICAR NA TALAGARÇA
- Com o auxílio da agulha de crochê ou uma agulha de tapeceiro, puxe o 
fio pelos furos da talagarça e amarre bem firme no avesso da base. Se 
achar necessário, aplique um pouco de cola quente em cada pompom para 
não correr o risco de soltar conforme do uso. Distribua uniformemente os 
pompons até cobrir toda a talagarça.





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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