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Conjunto Petit Bebê em crochê 
Por Rosely Biolada para Ateliê Pingouin 
 

 
 

Tamanho: 3-6 meses 
  
Material: Pingouin Petit Bebê 
4 nov. (100g) na cor Little Blue (9515) e 1 nov. na cor Branco (002); 
ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os acabamentos; 
2 botões 
  
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); 
aum. raglã = (1 p.a., 1 corr., 1 p.a.) no próximo p. de base ou no espaço de 1 
corr. do aum. da carr. anterior 
carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha(s); 
p. = ponto(s); 
p.a. = p. alto; 
p.a.r.f. = p. alto em relevo pela frente; 
p.a.r.t. = p. alto em relevo pela frente; 
p.b. = p. baixo; 
próx. = próximo 
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trab. = trabalhe;  
Barra 1/1 = *1 p.a.r.f., 1 p.a.r.t.*   
  
TENSÃO DE PONTO: 23 p. x 13 carr. = 10 cm x 10 cm em p.a. 
  
Execução 
  
Manta: com a cor Little Blue e Branco trab. acompanhando o gráfico 1 até 
obter 85 cm, terminando com uma carr. na cor Little Blue. Faça o barrado com 
a cor Little Blue, do seguinte modo: 
1ª carr.: *1 p.b. no próximo espaço de 2 corr., 5 corr.* (nos cantos faça 1 p.b., 5 
corr., 1 p.b. no mesmo espaço de 2 corr.) 
2ª carr.: *8 p.a. no próximo espaço de 5 corr., 1 p.b. no próximo espaço de 5 
corr.* 
3ª carr.: *1 p.b. nos próximos 3 p., 3 corr.* 
Arremate 
  
 

Gráfico 1 

 

   
 

Jardineira: Iniciando pelas pernas, com a cor Little Blue, faça 46 corr., feche e 
trab. circular em barra 1/1 por 6 carr.. Continue em p.a. e trab. até obter 15 cm 
de altura total. Faça a outra perna igual. Junte as 2 pernas e trab. até obter 27 
cm desde o início. Faça 4 carr. em barra 1/1 e arremate. Para fazer o peitinho 
trab. sobre os 28 p. centrais em barra 1/1 por 6 cm e arremate. Nas costas, a 2 
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cm à esquerda do centro, trab. 7 p. em barra 1/1por 22 cm e arremate. Faça a 
segunda alça, 4 cm à direita da primeira. Pregue os botões. 
  
Casaquinho: com a cor Little Blue inicie pela pala. Faça 80 corr. e trab. em 
carr. de ida e volta: 
1ª carr.: 3 corr. (conta como 1 p.a.), 12 p.a. (metade das costas), 1 aum. raglã, 
12 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 26 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 12 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 13 p.a. (metade costas) (84 p.a.) 
2ª carr.: 3 corr., 13 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 14 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 28 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 14 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 14 p.a. 
(metade costas) (92 p.a.) 
3ª carr.: 3 corr., 14 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 16 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 30 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 16 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 15 p.a. 
(metade costas) (100 p.a.) 
4ª carr.: 3 corr., 15 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 18 p.a. (manga), 1 
taum. raglã, 32 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 18 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 16 
p.a. (metade costas) (108 p.a.) 
5ª carr.: 3 corr., 16 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 20 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 34 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 20 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 17 p.a. 
(metade costas) (116 p.a.) 
6ª carr.: 3 corr., 17 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 22 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 36 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 22 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 18 p.a. 
(metade costas) (124 p.a.) 
7ª carr.: 3 corr., 18 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 24 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 38 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 24 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 19 p.a. 
(metade costas) (132 p.a.) 
8ª carr.: 3 corr., 19 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 26 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 40 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 26 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 20 p.a. 
(metade costas) (140 p.a.) 
9ª carr.: 3 corr., 20 p.a. (metade das costas, 1 aum. raglã, 28 p.a. (manga), 1 
aum. raglã, 42 p.a. (frente), 1 aum. raglã, 28 p.a. (manga), 1 aum. raglã, 21 p.a. 
(metade costas) (148 p.a.) 
10ª carr.: 22 p.a., 10 corr., pular os p. da manga e ir para os p. da frente, 44 
p.a., 10 corr., pular os p. da manga e ir para os p. das costas, 22 p.a. (108 p.) e 
feche. 
Continue de forma circular. 
11ª carr.: em p.a (108 p.a.) 
Continue o trabalho seguindo o gráfico 2 até 25 cm de altura total. Faça o 
acabamento igual ao da manta:*1 p.b. nos próximos 3 p., 3 corr.* 
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Gráfico 2 

 
 

Mangas: Retome os p. da manga (38 p.) e por 22 cm e termine com 2 carr. em 
barra 1/1. 

 


