
TAMANHO: 3 meses 
 
 
MATERIAL: PINGOUIN BIMBO – 1 novelo na cor 501 (lavanda); ag. para tricô 
PINGOUIN nº 4 ½; ag. para crochê PINGOUIN nº 3 ½; fita de cetim estreita; 5 
botões. 
 
 
PONTOS EMPREGADOS: Cordão de Tricô – direito e avesso em t. Ponto Meia – 
direito em m., avesso em t. Barra 1/1 – 1ª carr.: * 1 m., 1 t. * ; repetir de * 
a * até o final. 2ª carr. e seguintes: acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre 
t. Ponto Fantasia – 1ª carr.: * 2 t., 1 m., 1 laç., 1 m. * ; repetir de * a * 
até o final. 2ª e 4ª carr. : acompanhando o p., m. sobre m., t. sobre t. 3ª 
carr.: * 2 t., 3 m., passar o 1º dos 3 m. sobre os outros 2 m. feitos. * ; 
repetir de * a * até o final. Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bx.) – 
introduzir a ag., 1 laç., puxar o p. e passa-lo diretamente no p. da ag. Ponto 
Baixo (p.b.) – introduzir a ag., 1 laç., puxar o p. e com outra laç. rem. todos 
os p. Ponto Alto (p.a.) – 1 laç., introduzir a ag. e puxar o p., 1 laç., rem. 2 
p. e com outra laç. rem. todos os p. Biquinho – seguir o gráfico. 
 
 
AMOSTRA: Um quadrado de 10 cm em cordão de tricô = 20 p. x 34 carr. 
 
 
EXECUÇÃO 
 
 
Frente e Costas são feitos numa só peça. Montar 106 p. e trabalhar da seguinte 
maneira: 5 p. em cordão de tricô (beirada de abotoamento), 1 p. em p. meia, 94 
p. em cordão de tricô, 1 p. em p. meia e 5 p. em cordão de tricô (beirada de 
abotoamento). A 3 cm do início, trabalhar no conjunto dos p. fazendo os 36 p. 
de cada lado como se apresentam e os 34 p. centrais da seguinte maneira 2 p. 
juntos em m., 1 laç., 30 p. em p. fantasia , 1 laç.e 1 mate simples. A o mesmo 
tempo, fazer 5 casas para botão (= 2 p. juntos em t., 1 laç.) a 2 p. da borda 
esquerda , sendo a primeira e 3 p. do início e as demais a intervalos de 5 cm. 
A 8 cm do início, trabalhar no conjunto dos p. fazendo os 44 p. de cada lado 
como se apresentam e os 18 p. centrais em cordão de tricô. A 15 cm do início, 
formar as cavas dividindo o trabalho em 3 partes, sendo 28 p. para a metade 
esquerda das Costas, 50 p. para a Frente e 28 p. para a metade direita das 
Costas. Trabalhar cada parte separadamente, iniciando pela metade esquerda das 
Costas. Trabalhar como os p. se apresentam. A 23 cm do início, formar o decote, 
rem. os 14 p. da direita. Continuar trabalhando sobre os p. restantes até obter 
26 cm do início. Rem. Retomar os p. da metade direita e trabalhar da mesma 
maneira, invertendo as formações. Por fim, retomar os p. da Frente. Trabalhar 
como os p. se apresentam até obter 23 cm do início. Formar o decote, rem. os 22 
p. centrais. Continuar trabalhando cada lado separadamente até obter 26 cm do 
início. Rem.  
 
 
Mangas – Montar 35 p. e trabalhar em barra 1/1 por 3 cm, distribuindo 15 aum. 
uniformemente durante a execução da última carr. Depois trabalhar em cordão de 
tricô. A 15 cm do início, rem. 
 
 
 



MODO DE ARMAR 
 
 
Fechar os ombros. Montar as Mangas e fecha-las. Com a ag. para crochê, fazer 1 
carr. de p.b. uniformemente ao longo da beirada inferior da peça e depois fazer 
o biquinho. Rem. o fio. Fazer o mesmo ao longo do decote. Passar a fita pelos 
espaços das laterais da parte em p. fantasia da Frente. Pregar os botões. 
 
 
 

 
 

	


