
Lâmpadas pendentes por Ateliê Pingouin

Material
Pingouin Brisa – 2 novelos (100 g) de cada uma das cores: 2652 (amarelo), 353 (vermelho). 
Ag. para crochê com 3 mm. 2 luminárias tipo soquete. Cola quente.

Pontos empregados
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 baixo em relevo no avesso – introduzir a ag. 
horizontalmente pelo avesso do p. da carr. anterior, 1 laç., puxar o p. e com outra laç. 
rem. todos os p.. Meio ponto alto (m.p.a.) – 1 laç., 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., laç., puxar o p., 
laç., rem. 2 p. e com outra laç. rem. todos os p.. Picô – 3 corr., 1 p.bx. laçando a 1ª corr..  
Pontos fantasia – acompanhar os gráficos de 1 a 6.

Execução
Obs.: os trabalhos são feitos usando 2 fios da mesma cor juntos.

Luminária amarela
Começar com 6 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel., trabalhar ao redor do 
cordão uma carr. com 8 p.a., unir com p.bx. e continuar trabalhando carr. circulares de p.a. 
até atingir 100 cm de comprimento. Para formar o encaixe para o soquete, trabalhar do 
seguinte modo: 1ª carr. em p.a. aumentando 4 p. (12 p.); 2ª carr. em p.a. aumentando 4 
p.(16 p.); 3ª carr. em p.a. aumentando 5 p. (21 p.); 4ª carr. em p.a. aumentando 15 p. (36 
p.); 5ª, 6ª e 7ª carr. em p.a. (36 p.); 8ª carr. em p.a. aumentando 6 p. (42 p.). Rem. o fio. 
BABADOS: Usando a 1ª carr. do encaixe como base, prender o fio com p.bx. e trabalhar 
o GRÁFICO 1 ao redor. Após concluir a 2ª carr., rem. o fio. Usando a 3ª carr. do encaixe 
como base, prender o fio com p.bx. e trabalhar o GRÁFICO 2 ao redor. Após concluir a 
5ª carr., rem. o fio. Usando a 6ª carr. do encaixe como base, prender o fio com p.bx. e 
trabalhar o GRÁFICO 3 ao redor. Após concluir a 5ª carr., rem. o fio.
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Luminária vermelha
Começar com 6 corr. e unir com 1 p.bx. para formar um anel., trabalhar ao redor do 
cordão uma carr. com 8 p.a., unir com p.bx. e continuar trabalhando carr. circulares de p.a. 
até atingir 130 cm de comprimento. Para formar o encaixe para o soquete, trabalhar do 
seguinte modo: 1ª carr. em p.a. aumentando 13 p. (21 p.) e continuar acompanhando o 
GRÁFICO 4 até a 4ª carr.. Rem. o fio. Prender o fio com p.bx. atrás do p.b. da 3ª carr. do 
GRAFICO 4 e trabalhar acompanhando o GRÁFICO 5. Após concluir a 7ª carr., rem. o fio. 
BABADOS: Prender o fio com p.bx. atrás do p.b. da 3ª carr. do GRÁFICO 5 e trabalhar o 
GRÁFICO 6 ao redor. Após concluir a 3ª carr., rem. o fio. Usando a 5ª carr. do GRÁFICO 5 
como base, prender o fio com p.bx. e trabalhar o GRÁFICO 7 ao redor pulando 2 e 3 p.a. 
da base alternadamente. Após concluir a 3ª carr., rem. o fio.

Modo de armar
Introduzir o cabo da luminária no tubo de crochê a partir do encaixe até que o soquete 
fique alinhado com a borda do crochê. Passar cola quente para fixar. Montar a outra peça 
da mesma forma. Colocar as 2 peças juntas com um desnível entre as luminárias. Dar uma 
volta nos cabos, como mostra a foto, e prender com pontos invisíveis.
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