
LINDEZA DE CROCHÉ



CROPPED TRANSPASSADO
BELLA FASHION
POR BELLA FASHION PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Bella Fashion nas cores: 
1 nov 1815 new gray e 1 nov 215 salmão
Agulha de crochê nº 2mm/ 
Tesoura/ Fita métrica
Obs.: Essa quantidade é para o 
tamanho G/GG

PONTOS E ABREVIAÇÕES
Ponto Baixo – Pb.
Ponto Alto – Pa.
Correntinhas – Corr.
Carreiras – Carr.
Agulha – Ag.

Aconchego e charme num crochê só! Ideal para os dias mais quentes, confira a seguir a receita 
com o passo a passo de um cropped transpassado criado pela artesã Roberta Ramona todo 

feito com 2  novelos de Bella Fashion, nosso fio 100% algodão mercerizado ideal para vestuário. 
Ah! E se fizer essa receita nos marque em um post com a #fiospingouin e a artesã criadora, pois 

amamos ver e compartilhar o trabalho de toda comunidade artesanal!

Feito por Roberta, Feito com Bella Fashion, Feito com Pingouin

2 nov. 100 g 2 mm



FEITO COM BELLA FASHION

MEDIDAS
Peça da imagem tamanho G/GG 
Receita adaptável. Para tamanhos menores ou maiores diminua ou adi-
cione pontos considerando a medida. Como chegar ao tamanho inicial: o 
tamanho do meu busto é de 110 cm, pego esse tamanho e divido por 4 e 
chegamos ao valor de 27,5, arredondei esse resultado para 28. Pois vamos 
trabalhar 4 peças iguais a da foto iniciando com a medida de 28cm.



EXECUÇÃO
OBS.: Faça 2 peças iguais de cada cor.

PRIMEIRA ETAPA
1ª carr teça 28 cm de correntinhas pule 3 corr (que contará como um pa) 
e na 4ª corr faça 1 pa, e siga trabalhando 1 pa em cada corr até final da 
correntinha inicial.
2ª carr inicie a carr com 3 corr (que contará como pa), trabalhe 1 pa em cada 
ponto da carr de base até chegar aos 3 últimos pontos da carr. Faça uma 
diminuição fechando 2 pa juntos e faça o pa final.
3ª carr inicie a carr com 3 corr (que contará como pa), trabalhe 1 pa em cada 
ponto da carr de base até o final.

SEGUNDA ETAPA
Depois de atingir os 18cm ou a altura do decote desejado vamos para segun-
da etapa. Inicie a carr com 3 corr (que contará como pa) e faça uma dimi-
nuição fechando 2 pa juntos, siga fazendo 1 pa para cada um na carr de base 
até chegar aos 3 últimos pontos da carr. Faça uma diminuição fechando 2 pa 
juntos e faça o pa final. 
Todas as carr serão trabalhadas iguais com diminuições no início e no final 
de cada carr. Trabalhe assim por 25 cm ou até que as diminuições atinjam a 
largura desejada da alça da peça. Ficando conforme a foto:
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As carreiras seguintes você vai alternar a execução dessa sequência. Lem-
brando que de um lado você manterá a mesma quantidade de pontos e do 
outro lado você fará uma diminuição ao final da carr em carr alternadas. Ou 
seja, em uma carr você mantém a quantidade de pontos em uma carr e na ou-
tra você fará uma diminuição em só um dos lados. Trabalhe assim por 18cm. 
Ficando como a foto:

TERCEIRA ETAPA
Siga fazendo mantendo a mesma quantidade de pa em todas as carreiras até 
atingir o tamanho desejado da alça. Quando atingir o tamanho desejado volte 
a fazer as diminuições no início e no final de cada carr até ficar com somente 
3 pa na carr e na carr final feche esses 3 pa juntos criando a ponta da alça.
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MONTAGEM
A sequência de montagem da peças é a seguinte:
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Costure com pb unindo as parte nas áreas indicadas. Na lateral una os lados 
que foram trabalhados em carreiras retas. No centro transpasse as peças de 
maneira que a ponta de uma peça encontre o meio da outra, conforme a foto:

Detalhe do centro costurado com pb 
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CÓS
1ª carr Teça 12 cm de corr pule 3 corr (que contará como um pa) e na 4ª corr 
faça 1 pa, e siga trabalhando 1 pa em cada corr até final da correntinha inicial. 
2ª carr inicie a carr com 3 corr (que contará como pa). Pegando somente na 
argolinha de trás do pa da carr anterior trabalhe 1 pa em cada ponto da carr 
de base. 
A partir de então, todas as carr serão iguais. Você trabalhará dessa maneira 
por 95 cm. A medida aqui é a circunferência da sua cintura menos 5 cm. Ou 
seja, tenho 100 cm de circunferência de cintura e fiz meu cós com 95 cm.

Costure com pb as extremidades do início e do final formando assim o seu cós.
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MONTAGEM
Costure a parte superior do cropped com o cós utilizando pb conforme a 
imagem.

ACABAMENTOS
- Barra inferior, decote frente e costas
- Faça uma carr de pb com a cor correspondente de cada parte.

Prontinho, seu cropped está finalizado!





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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