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Short Brisa Star e Brisa Stretch 
 

Por Maria Clélia da Silva para Ateliê Pingouin 
 

 
 
O modelo é tecido com fio duplo. Use 2 novelos de brisa star para trabalhar a parte 
principal. Para as listinhas use 1 novelo e enrole um pouco de fio para formar um 
segundo novelo. 
 

Tamanho: P(M/G) 
Material e instruções para os tamanhos M e G estão indicado entre parênteses. 
 
Material:  
Pingouin Brisa Star:  
2 (3/3) nov. (100g) na cor Cereja (353)  
Pingouin Brisa Stretch:   
1 nov. (100g) na cor Nescafé (1785); 
ag. para tricô Pingouin de 3,5 mm e 4,0 mm; 70 cm de elástico largo para a 
cintura; linha e agulha para costurar o elástico; ag. de tapeçaria para os 
acabamentos. 
 
Tensão do Ponto:  22 p. x 46 carr. = 10 cm x 10 cm em cordões de t. 
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Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô 

Cordão de t. = direito e avesso em t. ou direito e avesso em m. 
 
Execução 
O trabalho é feito com fio duplo. 

 
Com 2 fios da cor Cereja monte 100p. (110/ 120) na agulha 3,5 mm.. Trabalhe em 
barra 2/2 por 10 cm. Mude para a agulha 4,0 mm e siga o trabalho em cordões de 
t. alternando 6 carreiras (3 cordões) na cor Cereja e 2 carreiras (1 cordão) na cor 
Nescafé até obter 35 (37/39) cm de altura total e arremate. 
Faça a outra perna igual. 
 

Montagem e acabamentos: Feche uma das pernas com uma costura invisível 
por 8 (10/11) cm. Faça o mesmo na outra perna. Una as 2 partes com uma 
costura invisível.  
Feche o elástico com uma costura reforçada. Dobre o cós para dentro 
embutindo o elástico e prendendo-o com pequenos pontos. 
 

 


