
 CROCHÊ URBANO



BOLSA INDIGO
ECOJEANS

POR  KARINA MIE DO @MIEATELIE PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
3 novelos fio EcoJeans cor indigo 9588 (use 
do mesmo lote, os tons variam)
2 novelos fio Ecojeans cor natural 4018
Agulha de crochê nº 4,5mm ou o que preferir
Agulha de tapeçaria
Tesoura

PONTOS E ABREVIAÇÕES
carr – carreira
corr- correntinha 
pb - ponto baixo 
pbx - ponto baixíssimo 
pt - ponto 

Uma bolsa feita apenas com pontos baixos e toda feita com nosso fio 100% reciclado 
ECOJEANS! E quando fizer, nos marque com a #fiospingouin e a artesã criadora 

da peça em uma foto nas redes sociais pois amamos ver os resultados 
de toda comunidade artesanal!

Feito com Mie, Feito com Ecojeans, Feito com Pingouin

9 nov. 100 g 6 / 6,5 mm



FEITO COM ECOJEANS

MEDIDAS
36 x 25 cm aproximadamente

EXECUÇÃO 

ALÇAS
- Com a cor natural 4018, inicie com 9 corr e siga com 8 pb em cada carr 
pela extensão de 115 cm.
- Faça 2 alças dessa forma. Reserve.

BOLSA
- Com a cor indigo 9588, faça corr no comprimento de 70cm (ou tamanho 
que quiser)
- Feche a corr no primeiro ponto e siga em espiral fazendo pb.
- Siga com carr de pb até chegar a 38cm ou no comprimento que desejar 
da sua bolsa.
- Arremate com pbx.
- Uma a base com pb para fechar a parte de baixo da bolsa.



FEITO COM ECOJEANS

- Vire a peça ao avesso.
- Dobre da forma da imagem abaixo para fazer o vinco triangular da bolsa 
e costure.
- Desvire a bolsa e costure as alças a partir da união de pb da base.

E prontinho, sua bolsa está finalizada 😊
Até a próxima.





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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